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פרק תהילים לאמירה בזמן הצפירה
ביום השואה ,בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון יש לעמוד בזמן הצפירה ולומר
פרק תהילים לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים.
צפירת יום השואה )כ"ז בניסן(:
בשעה  10:00בבוקר בדיוק.
צפירות יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה )ד' אייר ,בשנים שבהם לא הוקדם או נדחה(:
ערב יום הזיכרון בשעה  20:00בערב בדיוק.
יום הזיכרון בשעה  11:00בבוקר בדיוק.

תהילים פרק פג

א ִשׁיר ִמזְ מוֹר לְ אָסָ ף
שׁקֹט אֵ ל.
ב אֱ ִ --הים אַל-דֳּ ִמי-לָ ;אַלֶ -תּחֱ ַרשׁ וְ אַלִ -תּ ְ
ָשׂאוּ רֹאשׁ.
וּמ ַשׂנְאֶ י ,נ ְ
ג כִּ יִ -הנֵּה אוֹיְ בֶ י ,יֶהֱ מָ יוּן; ְ
צפוּנֶי.
ד עַ ל-עַ ְמַּ ,יע ֲִרימוּ סוֹד; וְ יִ ְת ָיעֲצוּ ,עַ לְ -
שׂ ָראֵ ל עוֹד.
ידם ִמגּוֹי; וְ א-יִ זָּ כֵ ר ֵשׁם-יִ ְ
אָמרוּ--לְ כוּ ,וְ נַכְ ִח ֵ
ה ְ
ַח ָדּו; עָ לֶי ,בְּ ִרית יִ כְ רֹתוּ.
ו כִּ י נ ֹועֲצוּ לֵב י ְ
מעֵ אלִ ים; מוֹאָב וְ הַ גְ ִרים.
ז אָהֳ לֵי אֱ דוֹם ,וְ יִ ְשׁ ְ
ֹשׁבֵ י צוֹר.
ח גְּ בָ ל וְ עַ מּוֹן ,וַ עֲמָ לֵק; פְּ ל ֶֶשׁת ,עִ ם-י ְ
ט גַּם-אַ שּׁוּרִ ,נלְ וָ ה עִ מָּ ם; הָ יוּ זְ רוֹעַ לִ בְ נֵי-לוֹט סֶ לָה.
קישׁוֹן.
יס ָרא כְ יָבִ ין ,בְּ נַחַ ל ִ
י ע ֲֵשׂה-לָהֶ ם כְּ ִמ ְדיָן; כְּ ִס ְ
מדוּ בְ עֵ ין-דֹּאר; הָ יוּ דֹּמֶ ן ,לָאֲ ָדמָ ה.
נִשׁ ְ
יא ְ
יב ִשׁיתֵ מ ֹו ְנ ִדיבֵ ימ ֹו ,כְּ ע ֵֹרב וְ כִ זְ אֵ ב; וּכְ זֶ בַ ח וּכְ צַ לְ מֻ נָּע ,כָּל-
סיכֵימ ֹו.
נְ ִ
הים.
נִיר ָשׁה לָּנוּ --אֵ ת ,נְ אוֹת אֱ ִ --
אָמרוְּ ,
יג אֲ ֶשׁר ְ
קשׁ ,לִ פְ נֵי-רוּחַ .
יד אֱ --הַ יִ ,שׁיתֵ מ ֹו כַ גַּלְ גַּל; כְּ ַ
תּלַהֵ ט הָ ִרים.
טו כְּ אֵ שׁ ִתּבְ עַ ר-יָעַ ר; וּכְ לֶהָ בָ הְ ,
תבַ הֲ לֵם.
טז כֵּ ןִ ,תּ ְר ְדּפֵ ם בְּ סַ ע ֲֶר ;וּבְ סוּפָ ְתְ 
מ ד'.
יז מַ לֵּא פְ נֵיהֶ ם ָקלוֹן; וִ יבַ ְקשׁוּ ִשׁ ְ
ַחפְּ רוּ וְ יֹאבֵ דוּ.
יח ֵיבֹשׁוּ וְ יִ בָּ הֲ לוּ ע ֲֵדי-עַ ד; וְ י ְ
אָרץ.
יט וְ י ְֵדעוּ --כִּ י-אַ ָתּה ִשׁ ְמ ד' לְ בַ ֶדּ עֶ לְ יוֹן ,עַ ל-כָּל-הָ ֶ
.
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