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Psalms Chapter 150 ִהִלים  תְּ

 :ָיּה-ַהְללּו  א
יַע ֻעּזֹו   ל ְבָקְדׁשֹו; ק-ַהְללּו ְרקִּ   .ַהְללּוהּו, בִּ

1 Hallelujah. {N} 
Praise God in His sanctuary; praise Him in the 
firmament of His power. 

ְגבּוֹרָתיו;   ב   .ַהְללּוהּו, ְכֹרב ֻגְדלֹו   ַהְללּוהּו בִּ
2 Praise Him for His mighty acts; praise Him 
according to His abundant greatness. 

ּנֹור   ַהְללּוהּו, ְבֵתַקע ׁשֹוָפר;   ג   .ַהְללּוהּו, ְבֵנֶבל ְוכִּ
3 Praise Him with the blast of the horn; praise Him 
with the psaltery and harp. 

ים ְוֻעָגב   ַהְללּוהּו, ְבֹתף ּוָמחֹול;   ד ּנִּ   .ַהְללּוהּו, ְבמִּ
4 Praise Him with the timbrel and dance; praise 
Him with stringed instruments and the pipe. 

ְלְצֵלי  ה ְלְצֵלי ְתרּוָעה   ָׁשַמע; -ַהְללּוהּו ְבצִּ   .ַהְללּוהּו, ְבצִּ
5 Praise Him with the loud-sounding cymbals; 
praise Him with the clanging cymbals. 

  .ּהק-ַהְללּו           ּה: קֹכל ַהְּנָׁשָמה, ְתַהֵלל   ו
6 Let every thing that hath breath praise the LORD. 
{S} Hallelukah. {P} 

 

 א פסוק קנ פרק תהלים עזרא אבן
 לק הללו אמר הלוי יהודה ורבי בשחקים ועזו כמו עזו ברקיע וככה השמים בקדשו משה רבי אמר - הללויה( א)

 בנבלים משוררים שהם ידבר הלוים עם המשורר וזה הארון הוא עזו וברקיע וההיכל הדביר והטעם בקדשו שהוא

 :ניגונים מיני ובכל
   ק"רד

 מדות עשרה לשלש רמז, הלולים עשר שלשה בו יש הספר חותם שהוא המזמור זה. בקדשו לק הללו הקהללו( א)

 הללוהו כן אחר ואמר. המלאכים עולם והוא, בקדשו לק הללו תחילה אמר. העולם את יתברך לקה מנהיג שבהם

 עוז נראה שבו, עוזו אמר לפיכך. הכל מקיף הוא כי, העולם כל ובכללו, התשיעי העליון הגלגל והוא, עוזו ברקיע

  :אללישר אמר כן ואחר. יתברך לקה
  ם"מלבי

, בקדשו שיהללוהו[ א הילול, הלולים מיני שני יש הנה יאמר, הנה עד שהלל הדברים י"עפ, בקדשו לק הללו( א)

 שהיא, עוזו ברקיע הללוהו[ ב, קדשו ושם המלאכים י"ע ההנהגה שהיא, הטבע מן למעלה בקדש ההנהגה לפי היינו

 :הטבע י"עפ והמערכה והגלגל הרקיע ידי על הסדורה ההנהגה
 

 ב פסוק קנ פרק תהלים עזרא אבן
 :רבה גדולתו כאשר הרבה הללוהו הטעם גדלו כרוב הללוהו, שתספרום שתהללוהו בגבורותיו טעם - הללוהו( ב)

   ק"רד
 :גאולתם על בעמים והתקדש שהתגדל, גדלו כרוב הללוהו. עם מכל להם שהראה, בגבורותיו הללוהו( ב)

   ם"מלבי
 גבורות יעשה לא שאז, גדלו כרוב הללוהו אמר השני ונגד, בגבורותיו הללוהו אמר הראשון נגד, הללוהו( ב)

 :הבריאה בעת ערך אשר גדלו כפי ינהיג רק הטבע את ולשדד להתגבר

 

 ג פסוק קנ פרק תהלים עזרא אבן
 :נקבים עשרה לו יש - בנבל הללוהו( ג)

   ק"רד
  :החצוצרות ֵתַקע ובכללו, שופר בתקע הללוהו( ג)
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   ם"מלבי
 ואז, קרובו עם שיהיו לעתיד יהיה שזה, ובגבורותיו בקדשו יהללו אם, הלולים מיני שני יעמדו ז"עפ, הללוהו( ד - ג)

' ה מיראת שיפחדו החרדה שמורה שופר בתקע כ"ג יהללו ז"בכ, המחול ראש הוא' שה לרמז ומחול בתוף יהללו

 אם השני ההלול, לצדיקים חולה ראש יהיה והשם, ובמחול בתוף ויהללו השמחה שמורה וכנור ובנבל ורוממותו

, גדלו וכרוב עוזו ברקיע יהללו שאז הטבע בדרך עמם שיתנהג בעת והוא, שמע בצלצלי ויהללו ועוגב במנים יהללו

 החרדה מורה שהתרועה, תרועה בצלצלי יהללו ז"בכ, ביניהם השכינה השראת על המחול שמחת ישמחו לא ואז

 יראת על מורה שופר, תרועה או שופר או יהיה ההילולים מיני שבשני בענין, העונש פחד' מה וייראו, השבר מפני

 :ברעדה וגילו ד"ע השמחה עם בלולה היראה ותהיה, העונש יראת על מורה ותרועה, הרוממות
 

 ה פסוק קנ פרק תהלים י"רש
 קמץ נקוד הוא האתנחתא ומפני בסגול שמע כמו הוא דבר שם שמע, קול המשמיעים מצלתים - שמע בצלצלי( ה)

 :תהלים ספר סליק, ן"השי תחת למעלה טעמו ולכך גדול
   עזרא אבן

 כי הנגונים כלי האל לדעת דרך אין הכלל זה, הימים בדברי' הנזכרי המצלתים שהם - שמע בצלצלי הללוהו( ה)

 :אלישמע חכמי שמעום לא כלים באדום יש גם ראום לא אדום ואנשי אלישמע בארץ ימצאו הרבה לנגונים כלים
   ק"רד

 נחושת במצלתים(: יט, טו א) הימים בדברי אמר וכן, גדול קול המשמיעים צלצלים. שמע בצלצלי הללוהו( ה)

  :תרועה קול המשמיעים, תרועה בצלצלי. להשמיע
 

 ו פסוק קנ פרק תהלים עזרא אבן
 הקול וקוצר הרוח אריכות כפי הנעימות וישתנו הכינור על נעימות אומר המנגן היות בעבור יהודה רבי אמר - כל( ו)

 לנשמה רמז זה כי אמר הספרדי שלמה ורבי יה תהלל הנשמה כל חתם כן על מהירותו או שפלותו או גבהותו או

 ומי, לעולם לק תהלות תמו ולא, כללם מאיר בנו ואברהם, ונשלם תם תהלות ספר ראה, בשמים שהיא העליונה

 :וכלם החל אשר זה הוא
   ק"רד

 ובידיעה, יתברך לקה במעשה תתבונן והיא, הנשמה הילול הוא ההילולים כל ועל. הללויה, יה תהלל הנשמה כל( ו)

 .יה הללו: הנשמות כנגד ואמר. בגוף בעודה הנשמה כח כפי
 .הלולים אדם כל יאמרו כן על. תהלים ספר נשלם

 :האדונים ואדוני היםאל יקאל עליון לקל
 

 


