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Psalms Chapter 149 ִהִלים  תְּ

 :ּהק-ַהְללּו  א
ירּו לַ  יר ָחָדש; ה'שִׁ ים   , שִׁ ידִׁ ְקַהל ֲחסִׁ ָלתֹו, בִׁ   .ְתהִׁ

1 Hallelukah. {N} 
Sing unto the LORD a new song, and His praise in 
the assembly of the saints. 

ְשָרֵאל ְבֹעָשיו;   ב ְשַמח יִׁ ילּו -ְבֵני   יִׁ ּיֹון, ָיגִׁ צִׁ
  .ְבַמְלָכם

2 Let Israel rejoice in his Maker; let the children of 
Zion be joyful in their King. 

ּנֹור, ְיַזְמרּו   ְיַהְללּו ְשמֹו ְבָמחֹול;   ג   .לֹו-ְבֹתף ְוכִׁ
3 Let them praise His name in the dance; let them 
sing praises unto Him with the timbrel and harp. 

י  ד ישּוָעה   ְבַעמֹו;  ה'רֹוֶצה -כִׁ ים, בִׁ   .ְיָפֵאר ֲעָנוִׁ
4 For the LORD taketh pleasure in His people; He 
adorneth the humble with salvation. 

ים ְבָכבֹוד;   ה ידִׁ ְשְכבֹוָתם-ְיַרְּננּו, ַעל   ַיְעְלזּו ֲחסִׁ   .מִׁ
5 Let the saints exult in glory; let them sing for joy 
upon their beds. 

ְגרֹוָנם; קרֹוְממֹות   ו ּיֹות ְבָיָדםְוֶחֶרב פִׁ    ל, בִׁ   .יפִׁ
6 Let the high praises of God be in their mouth, 
and a two-edged sword in their hand; 

ם;   ז ים   ַלֲעשֹות ְנָקָמה, ַבּגֹויִׁ   .תֹוֵכחֹות, ַבְלֻאמִׁ
7 To execute vengeance upon the nations, and 
chastisements upon the peoples; 

ים;   ח קִׁ ְכְבֵדיֶהם, ְבַכְבֵלי    ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם ְבזִׁ ְונִׁ
  .ַבְרֶזל

8 To bind their kings with chains, and their nobles 
with fetters of iron; 

ְשָפט ָכתּוב  ט ָהָדר הּוא,     --ַלֲעשֹות ָבֶהם, מִׁ
יָדיו-ְלָכל  :ֲחסִׁ

  .ּהק-ַהְללּו

9 To execute upon them the judgment written; He 
is the glory of all His saints. {N} 
Hallelukah.  

 

 א פסוק קמט פרק תהלים עזרא אבן
 :חדש שיר לו שירו לבדכם השם לכם שנתן התפארת זאת בעבור - הקהללו( א)

   ק"רד
 אתם אלא, הכתובים אלה בשירים די להם יהיה שלא כלומר, חדש שיר' לה שירו: ישראל כנגד אמר. הקהללו( א)

 והם, חסידים בקהל נאמרת תהיה תהלתו, חסידים בקהל תהלתו. עמכם שעשה הנפלאות על שיר לו תחדשו

  :ישראל
   ם"מלבי

 שישירו אומר, בתוכם מתהלך והוא' לה קרובים שהם על החסידים תהלת שהזכיר אחר, חדש שיר' לה שירו( א)

 שהם החסידים תהלת שזה קרובו עם שהם מה על השיר שישיר חסידים בקהל הוא אשר תהלתו על חדש שיר' לה

 ':ה אל קרובים

  

 ב פסוק קמט פרק תהלים עזרא אבן
 :בראשית בפרשת פירשתיה וכבר, יםקאל כמלת עושיך בועליך כי כדרך רבים לשון - בעושיו ישראל ישמח( ב)

   ק"רד
ְך כי(, י, לה איוב) עושי קאלו איה: וכן, תפארת בלשון. בעושיו ישראל ישמח( ב)   (:ה, נד ישעיה) עושיך ֹבֲעַליִׁ

   ם"מלבי
 אז, אנחנו ולו עשנו הוא ש"כמ לעם לו שעשהו מצד' בה שישמח ל"ר, בעושיו ישראל שישמח בעת ואז, ישמח( ב)

 מורה שגיל, שמחה ובין גיל בין הבדל שיש אצלי ומבואר, במלכם יגילו' ה אל והקרובים החסידים שהם ציון בני
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 מדרגה פעם בכל אותו וישיגו, בקרבם יתהלך מלכם כי, חדשה גילה תמיד יגילו ציון ובני, חדש דבר על השמחה

 :בציון יםקאל אל יראו חיל אל מחיל ילכו, מדרגה אחר
 

 ג פסוק קמט פרק תהלים עזרא אבן
 :לבדו בעמו רק הארץ בכל רצון לו שאין - יהללו( ג)

   ק"רד
  :שמו יהללו שיר ובכלי בפה, שמו יהללו( ג)

   ם"מלבי
, המחול שמחת בעת לזמר רגילים שבו) וכנור בתוף המחול לפני וינגנו מחול שיעשו ובעת במחול שמו יהללו( ג)

 הקדוש שעתיד ש"מ על רומז המחול כי, )המחול בעת שמו יהללו אז(, ובמחולות בתפים הנשים כל ותצאנה ש"כמ

 עם להיות לפניו יגיעו עד המחולה את יסבבו והם המחול ראש יהיה שהוא לצדיקים חולה ראש להיות הוא ברוך

 (:קרובו
 

 ד פסוק קמט פרק תהלים ק"רד
 מכל ֵפֲאָרם, עם מכל ענוים שהם והם, עם מכל רוצה בהם כי, עם מכל יותר להלל ָנאֶוה להם. בעמו' ה רוצה כי( ד)

  :שהושיעם בישועה עם
   ם"מלבי

 לפאר להם יהיה שהוא עד, בישועה יפאר הצדיקים שהם הענוים ואת, העם בכלל שירצה, בעמו' ה רוצה כי( ד)

 :בתוכה אהיה ולכבוד ש"כמ, ולכבוד
 

 ה פסוק קמט פרק תהלים עזרא אבן
 בהתבודדם משכבותם על ירננו וטעם לבא לעתיד או נשמותם על והטעם לנצח שיעמדו הזה בכבוד - יעלוזו( ה)

 :בלילה
   ק"רד

 לקל ירננו, משכבותם על ירננו. לעולם שיעמוד בכבודם יעלזו, חסידים שהם ישראל. בכבוד חסידים ַיְעְלזּו( ה)

 לא בלילה גם(, ו, כו ויקרא) מחריד ואין ושכבתם: כמו, מנוחתם, משכבותם. קיימת שתהיה מנוחתם על יתברך

ְשָכבּון לֹא ְוֹעְרַקי(, כג, ב קהלת) לבו שכב  בהתבודדם, מיטותם על. משכבותם על פירשו והמפרשים(. יז, ל איוב) יִׁ

  :בלילה
   ם"מלבי

 המחול אחר שגם, משכבותם על שירננו עד, עליהם החופף' ה ובכבוד הגדול הזה בכבוד יעלזו וחסידים, יעלזו( ה)

' בה נפשו שדבקה מי כי, ירננו בקבר והשכיבה הגויה בעת שגם ורומז, השמחה מרוב עוד ירננו לנוח שישכבו

 :כנודע רבה והלולא ושמחה ברננה בו ודבק נשיקה מיתת ימות בחיים
 

 ז פסוק קמט פרק תהלים עזרא אבן
 :המשיח בימי וזה אחד שכם השם לעבוד להשיבם הטעם - לעשות( ז)

   ק"רד
 למה מלכיהם עם שיתוכחו, תוכחות. בהם נקמתם יעשו והם, להלחם עליהם באו שהם, בגוים נקמה לעשות( ז)

 להלחם הבאים העמים כל ויהרגו, נקמה בהם יעשו לפיכך, עליהם מלהלחם ימנעו לא זה כל ועם, עליהם באו

 :עליהם
  

 ח פסוק קמט פרק תהלים י"רש
 :שרשראות - בזקים( ח)

   עזרא אבן
 :נהוגים ומלכיהם דרך על מלכיהם גם הזכיר בגוים נקמה לעשות שהזכיר אחר - לאסור( ח)

   ק"רד
 בהם להנקם, ברזל ובכבלי בזיקים ויאסרום, חיים ונכבדיהם מלכיהם ויתפשו, ונכבדיהם בזקים מלכיהם לאסור( ח)

  :בחיים
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   ם"מלבי
 בידך מלכיהם ונתן, בתורה הכתוב משפט בהם לעשות, בזקים כנען אומות' ז מלכי שיאסרו, לאסור( ט - ח)

 חקירת אחרי הלכו ולא' ה מצות כפי שקיימו חסידיו לכל הוא הדר כי, כאכזריות זה יתראה ולא, שמם את והאבדת

 :והבקר הצאן מיטב ועל אגג על שחמל כשאול, ומשפטיו האנושי השכל
 

 ט פסוק קמט פרק תהלים י"רש
 דוד כשאמר יחזקאל נולד לא עדיין תאמר ואם(, ה"כ יחזקאל) וגומר באדום נקמתי את ונתתי - כתוב משפט( ט)

 :רבים ימים זה המשפט הוא כתוב כבר הקץ וכשיבא הגאולה קץ על דוד נתנבא זאת
   עזרא אבן

 :חסידיו לכל הוא הדר להיות אחר לדור כתוב' שהי משפט בהם יעשו - לעשות( ט)
   ק"רד

 חרבי ברק שנותי אם(: מא, לב דברים) בתורה שכתוב כמו, עליהם הנגזר המשפט, כתוב משפט בהם לעשות( ט)

 היום ואותו, הוא הדר(. יג - יב, יד) זכריה ובנבואת(, לט - לח) וביחזקאל, ֵהָּנה הכתוב והוא, ידי במשפט ותאחז

 :הקהללו ההוא היום ועל. ישראל והם, חסידיו לכל הדר יהיה
 

 

 

 


