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Psalms Chapter 6 ִהִלים  תְּ

נְגִּינֹות, ַעל  א ַח בִּ ינִּית; -ַלְמנַצֵּ ְזמֹור ְלָדוִּד   ַהְשמִּ   .מִּ
1 For the Leader; with string-music; on the 
Sheminith. A Psalm of David. 

נִּי; -, ַאלה'  ב יחֵּ נִּי-וְַאל   ְבַאְפָך תֹוכִּ   .ַבֲחָמְתָך ְתיְַסרֵּ
2 O LORD, rebuke me not in Thine anger, 
neither chasten me in Thy wrath. 

נִּי    ָאנִּי: -ְמַללָחנֵּנִּי יְהוָה, כִּי א    ג כִּי נְִּבֲהלּו --ה'ְרָפאֵּ
  .ֲעָצָמי

3 Be gracious unto me, O LORD, for I languish 
away; heal me, O LORD, for my bones are 
affrighted. 

י, נְִּבֲהָלה ְמאֹד;   ד -, ַעדה'ואת )וְַאָתה(    וְנְַפשִּ
  .ָמָתי

4 My soul also is sore affrighted; and Thou, O 
LORD, how long? 

י; ה'שּוָבה   ה ָך   , ַחְלָצה נְַפשִּ נִּי, ְלַמַען ַחְסדֶּ יעֵּ   .הֹושִּ
5 Return, O LORD, deliver my soul; save me for 
Thy mercy's sake. 

ָך;   ו ין ַבָמוֶּת זְִּכרֶּ ה   כִּי אֵּ י יֹודֶּ ְשאֹול, מִּ   .ָלְך-בִּ

6 For in death there is no remembrance of 
Thee; in the nether-world who will give Thee 
thanks? 

י  ז י, ְבַאנְָחתִּ ה ְבָכל--יַָגְעתִּ ַליְָלה, -ַאְשחֶּ
י;  ָטתִּ י    מִּ י, ַעְרשִּ ְמָעתִּ הְבדִּ   .ַאְמסֶּ

7 I am weary with my groaning; every night 
make I my bed to swim; I melt away my couch 
with my tears. 

ינִּי;   ח ַכַעס עֵּ   .צֹוְרָרי-ָעְתָקה, ְבָכל   ָעְשָשה מִּ
8 Mine eye is dimmed because of vexation; it 
waxeth old because of all mine adversaries. 

נִּי, ָכל  ט מֶּ י ָאוֶּן: -סּורּו מִּ , קֹול ה'ָשַמע -כִּי   פֲֹעלֵּ
ְכיִּי   .בִּ

9 Depart from me, all ye workers of iniquity; for 
the LORD hath heard the voice of my weeping. 

י; ה'ָשַמע   י נָתִּ י יִָּקחה'   , ְתחִּ ָלתִּ   ., ְתפִּ
10 The LORD hath heard my supplication; the 
LORD receiveth my prayer. 

ִָּבֲהלּו ְמאֹד  יא בּו, יֵּבֹשּו    אֹיְָבי; -ָכל--יֵּבֹשּו, וְי יָש 
  .ָרַגע

11 All mine enemies shall be ashamed and sore 
affrighted; they shall turn back, they shall be 
ashamed suddenly. {P} 

 א פסוק ו פרק תהלים י"רש

 ובניו פלוני( טו א= הימים בדברי= ה"בד) מצינו וכן שמו ושמינית נימין שמונה של כינור - השמינית על( א)

 :לנצח השמינית על

   עזרא אבן

 על נעימות' ח לו יש פיוט או יתרים שמנה לו יש ניגון כלי אומרים יש השמינית - השמינית על למנצח( א)

 :השמיני הנועם על וזה בנגינות כתוב כן

   ק"רד

 במזמור הניגון מיני ושאר ושמינית נגינות טעם פירשנו כבר. לדוד מזמור השמינית על בנגינות למנצח( א)

. המזמור זה נאמר הניגון זה ועל, יתרים שמונה לו שהיו כינור, שמינית( תרגום) מפרשים ויש. ענני בקראי

 על דוד שאמרו אפשר הזה והמזמור. רחוק וזהו, בשמינית שניתנה המילה על(: ב, מג מנחות) והדרש

 ובקשה תפלה שהם מזמורים הרבה כי. ְבֳחָליִּים המדוכא אדם כל לשון על שנאמר כן גם ואפשר, ָחְליֹו
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 על נאמר כי( ע"ראב) אומרים ויש. המזמור בזה דעתי וכן, מתפלל לכל מזומנים להיותם דוד חיברם

 :ומדוכאים חולים כמו בגלות ישראל כי, הגלות

 

  א פרק א מלכים

ְך( א) לֶּ ֶּ֤ ן ָדוִּד   וְַהמֶּ א זָקֵֵּ֔ ים ָבָּ֖ ִ֑ הּו   ַביָמִּ ים וַיְַכס   א ַבְבָגדִֵּ֔ ם וְלֹ֥  :ֽלֹו יִַּחָּ֖

אְמרּו( ב) ֹֹּ֧ יו ֣לֹו וַי ּו ֲעָבָדָ֗ י יְַבְקשׁ֞ ֶּ֤ ְך   ַלאדֹנִּ לֶּ ה ַהמֶּ  ה נֲַעָר֣ ֣י וְָעְֽמָדה   ְבתּוָלֵ֔ ְפנֵּ ְך לִּ לֶּ ֹו ַהמֵֶּ֔ י־לָּ֖ נֶּת ּוְתהִּ ִ֑ ה סֹכֶּ  וְָשְכָב֣

ָך יקֵֶּ֔ ם ְבחֵּ ֹ֥י וְַחָּ֖ ְך ַלאדֹנִּ ֽלֶּ  :ַהמֶּ

ה וַיְַבְקשּו  ( ג) ה נֲַעָר֣ ל יָָפֵ֔ ָֹּ֖ ל ְג֣בּול ְבכ ִ֑ ּו יְִּשָראֵּ יַשג   ַוֽיְִּמְצאָ֗ ת־ֲאבִּ ית אֶּ אּו ַה֣שּונַמִֵּ֔ ֹ֥ ּה וַיָבִּ ְך אָֹתָּ֖ ֽלֶּ  :ַלמֶּ

ה( ד) ה וְַהֽנֲַעָרָּ֖ ד יָָפ֣ ִֹ֑ י ַעד־ְמא ְך וְַתהִִּ֨ לֶּ ֶּ֤ נֶּת   ַלמֶּ הּו סֹכֶּ  ְרתֵֵּ֔ ְך וְַתָש֣ לֶּ ָּ֖ א וְַהמֶּ  :יְָדָעּֽה לֹ֥

1 Now king David was old and stricken in years; and they covered him with clothes, but 

he could get no heat. 2 Wherefore his servants said unto him: 'Let there be sought for 

my lord the king a young virgin; and let her stand before the king, and be a companion 

unto him; and let her lie in thy bosom, that my lord the king may get heat.' 3 So they 

sought for a fair damsel throughout all the borders of Israel, and found Abishag the 

Shunammite, and brought her to the king. 4 And the damsel was very fair; and she 

became a companion unto the king, and ministered to him; but the king knew her not. 
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What was the disease of the bones that affected King David? 
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Abstract 

BACKGROUND:  

Elderly people have suffered from pain in their bones, which may be associated with various 

diseases, for thousands of years. 

METHODS:  

This report analyzes the disease that affected the Biblical King David, the second and greatest of 

Israel's Kings, who ruled the country 3000 years ago. 

RESULTS:  

The sentences "My strength failed.and my bones are consumed," and "My bones wasted away 

through my anguished roaring all day long" indicate that King David suffered from osteoporosis, 

which affected his bones. Among the various diseases that may be associated with osteoporosis, 

the most likely are senile osteoporosis, hyperparathyroidism, or malignant disease. Among these 

diseases, the diagnosis of malignancy is the most acceptable. 

CONCLUSION:  

This report demonstrates that the roots of contemporary modern gerontology can be traced to 

Biblical times.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867650  
 א פסוק ו פרק תהלים ם"מלבי

 קבלו כאשר, שבע בת של מעשה אחר, וארוך כבד חולי חלה עת התפלל זה מזמור כי מבואר, למנצח( א)

 מן יותר בעיניו זה שהורע עד, ההיא בעת וימררוהו שטמוהו אויביו גם אבל(. ז - ב) חליו על והתפלל, ל"חז

, האדם את המכתירים האויבים מיני שני על ידבר, בכללו שהמזמור עד(, א"י - ז) עליהם גם והתפלל, חליו

 והאויבים, ולהמיתו להחליאו עליו המתקוממים ולחותיו גופו מזגי שהם, מתולדתו בו הדבוק האויב

 :אדם מבני זולתו שהם החיצוניים

 

 ב פסוק ו פרק תהלים עזרא אבן

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Noun%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11867650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867650
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 בגלות שהן ישראל על נבואה דרך היה או מחליו ויחי בחלותו דוד חברו המזמור זה כי אלי הקרוב -' ה( ב)

 העון ובעבור להביט אוסיף אף יונה כתפלת שיתרפא דוד התנבא גם הראשון הדרך על ואם חולים כמו

 :איש יסרת עון על בתוכחות כמו בתחלואיו השם יוכיח

  ק"רד

 שאמר כמו, לסבול שאּוכל כדי, לאט: לומר רצונו, באפך אל, בעוני תוכיחני אם. תוכיחני באפך אל' ה( ב)

נִּי(: כד, י ירמיה) הנביא ירמיהו  כמנהג שונות במלות ענין כפל. תיסרני בחמתך ואל'. וגו במשפט אך' ה יְַסרֵּ

 :הלשון

  דוד מצודת

 :ש"במ הדבר כפל - בחמתך ואל( ב)

  ם"מלבי

 הכעס אש תבערת היא והחמה, הנגלה הכעס הוא שהאף, חמה ובין האף בין הבדל יש, באפך אל' ה( ב)

 ואהבה נזעמים פנים לו מראה רק אם חמה בלא אף לפעמים ויהיה, ואיבה שנאה בנטירת בנסתר

 בדברים היא התוכחה. וייסור תוכחה בין הבדל ויש, ואיבתו אפו מסתיר אם אף בלא וחמה, במצפוניו

 שלא לפעמים הוא, עון עלי' ה ותוכחת, ממש ביסורים או קשים בדברים נפשו את יאסור בו והייסור, רכים

 ולא, בנו את כאב רכים בדברים רק באף תהיה לא זו שתוכחה בקש ודוד, תוכחה נקרא וזה, בעתיד יחטא

, הנכונה דרך אל להשיבו ישתדל ולא יוכיח לא האויב כי, איבה ונטירת בחמה יהיה שלא לבקש הוצרך

' ה יביא ולפעמים, תוכיחני באפך אל רק בקש ולא, מסותרת מאהבה תמיד תהיה המגולה והתוכחה

 בנגלהו מראה המיסר כי, באף הם בהכרח האלה ויסורים, חטא שכבר החטא בעבור האדם על יסורים

 כאויב שנאה ונטירת פנימית מאיבה יהיה שלא. תיסרני בחמתך אל פ"שעכ בקש ולכן, המיוסר על שקוצף

 :מוסר שחרו ואהבו ואמר, מיסרך יךקאל' ה בנו את איש ייסר כאשר כי שכתוב כמו רק, המיסר

 

 ג פסוק ו פרק תהלים י"רש

 (:ג נחמיה) דעזרא האמללים היהודים כמו( בלעז ן"קופנדו) כח ודל נשחת - אומלל( ג)

  עזרא אבן

 אני ונאשאר כמו חסר הוא רק התואר שם איננו כי אמר פתח אמלל הכהן משה' ר שמצא בעבור - חנני( ג)

 :הדבר ונכון ימיך על יוסיף הנני עני ראה הגבר אני דרך על ונשארתי שהנכון

 :הגוף כנגד עצמי והנה החולי מכובד הרגישו וכאילו ירגיש ולא הגוף מוסדי שהם - עצמי נבהלו

  ק"רד

ָטהּו הּוַתל לב: וכמוהו. ח"פתו שהוא פי על ואף, תאר אמלל. אני אמלל כי' ה חנני( ג) (. כ, מד ישעיה) הִּ

ְמָלָלה בנים ורבת כמו, וכריתה תלישה ענין והוא ים היהודים(, ה, ב א"ש) א  ָללִּ ְמְלָלה(, לד, ג נחמיה) ָהֲאמֵּ  א 

ת דֶּ , עצמי: ואמר. הגוף לומר רצונו. עצמי נבהלו כי' ה רפאני. להם והדומים(, ט, טו ירמיה) השבעה יֹלֶּ

 :האברים כאב על כן אומר או, הגוף יסוד שהם

  דוד מצודת

 :בזה ודי אני אומלל הלא כי בי לחרות עוד תוסיף לבל - חנני( ג)

 :עצמי נבהלו הלא כי מאז עלי עברו אשר המכות מן רפאני ואמר לשאול הוסיף - רפאני

  ם"מלבי

 עד החולי נגע כי, עצמי נבהלו כבר כי רפאני לאמר ומוסיף, החולי י"ע כח וחלוש אומלל אני כי' ה חנני( ג)

 .גם כי אהה אבל, העצמות

 

 ד פסוק ו פרק תהלים י"רש

 :רופא ואינך תביט - מתי עד' ה ואתה( ד)

  עזרא אבן

 :מאד מלת כן על מהגוף יותר נבהלה בגוף קשורה שהיא - ונפשי( ד)

 :לסבול בה כח שאין נבהלת נפשי תהיה - מתי עד
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  ק"רד

 כתיב, ואתה. החולי מזה שאמות ולדאגתי לפחדי, מאד נבהלה ונפשי נבהלו עצמי. מאד נבהלה ונפשי( ד)

 עד' ה(. טו, יא במדבר) לי עֹשה ַאתְ  ככה ואם וכן. א"ה בלא נמצא כי, הוא ואחד, א"בה וקרי א"ה בלא

 :תרפאני ולא בחליים תדכאני, מתי

  דוד מצודת

 אוזן לגלות בא הפורעניות עצם הלא ומוכה נגוע עוד אהיה מתי עד כ"וא נבהלה נפשי ואף - ונפשי( ד)

 :המוסר וקבלתי נבהלתי כבר והנה למוסר

  ם"מלבי

, בסכנה נפשי שגם אחר תחונן לא מתי עד' ה ואתה, הנפש אל נוגע הדבר וכבר, מאד נבהלה נפשי( ד)

 .כ"א

 

 ה פסוק ו פרק תהלים י"רש

 :מחרונך -' ה שובה( ה)

 :מחוליי - נפשי חלצה

  עזרא אבן

 מאד עלי הקשה כי יחזקיהו אמר כאשר לא מחליי הושיעני חסדך ולמען אפו מחרון שישוב - שובה( ה)

 :בגלוי לך אודה ולא בלשוני להזכיר אוכל שלא במותי

  ק"רד

, עלי אפך מחרון שוב: ופירושו, נפשי חלצה' ה. מהם אחד וזה מלרע חמשה והם. מלרע הטעם, שובה( ה)

 :חייב אני כי ידעתי כי, בצדקתי לא. חסדך למען הושיעני. החולי מזה אמות שלא, נפשי חלצה ושוב

  דוד מצודת

 :חטאי כפי נפרעתי לא עדיין אם אף חסדך למען והושיעני מהצרה נפשי להוציא שובה לזה -' ה שובה( ה)

  ם"מלבי

 :החסד מצד הושיעני ראוי איני ואם, נפשי את וחלצה, מקצפך שובה' ה( ה)

 

 ו פסוק ו פרק תהלים ק"רד

 לך אודה תרפאני ואם, לך אודה ולא במותי אזכרך לא אמות אם. לך יודה מי בשאול זכרך במות אין כי( ו)

ךָ  ְשאֹול לא כי(: יח, לח ישעיה) חזקיהו שאמר כמו. כל לעיני , קיח מזמור) דוד ואמר', וגו יהללך מות תֹודֶּ

 אבל, שאולה יורד והוא, דומם כאבן הנשמה צאת אחר הגוף כי. יה מעשי ואספר אחיה כי אמות לא(: יז

 חי בעודנו לקה רצון לעשות לחיות הצדיק יתאוה אבל. הפסק בלא לעד ותשבח ותודה תעלה הנשמה

  :הבא לעולם הנשמה שכר להרבות

  דוד מצודת

 חי הלא בקבר הודאה הנותן הוא מי כי שמך אזכיר לא שוב הבאה מהצרה אמות אם כי - במות אין כי( ו)

 :יודוך הוא חי

  ם"מלבי

 ולא והאפס העדר על לא, ובורא ממציא אתה כי וההויה המציאות על הוא שמך זכר זכרך במות אין כי( ו)

 עוד יקבל לא הנעדר כי, לך יודה מי בשאול הלא וגם, הרעה על שמו מיחד' ה אין שאמרו כענין, המות על

 :יודוך שהם להנמצאים להיטיב בראת אשר הבריאה תכלית זה אשר, וחסדך טובך

 

 ז פסוק ו פרק תהלים י"רש

 מטתי אני ממאס( ה' ישעי) כסוחה נבלתם והיתה( ג איכה) ומאוס סחי לשון - מטתי לילה בכל אשחה( ז)

 (:מז יחזקאל) שחו מי ועם( כה/ ישעיהו/ שם) לשחות השוחה יפרש כאשר עם חברו ומנחם בדמעות

 :מים כמו וארטיב אלחלח - אמסה ערשה בדמעתי

  עזרא אבן
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 ממי והטעם פעול ומטתי לשחות השוחה יפרש כאשר כחו ואשחה ואנחותיו חליו רוב יספר - יגעתי( ז)

 :בארמית ארחץ תרגום אשחה כי אומרים ויש בי נשארה לא ונשמה דרך על בכיותי

  ק"רד

 עד ובוכה ָחְליִּי על ודואג נאנח אני כי, אמסה ערשי בדמעתי מטתי לילה בכל אשחה באנחתי יגעתי( ז)

 שבני מפני בלילה יבכה או. חליו על ויבכה האדם ויאנח החולי יְִּכַבד בלילה כי. לילה בכל מטתי שאשחה

 דרך על הוא, ואמסה אשחה: שאמר ומה. ומהבכי מהאנחה יגע הוא והנה. אותו רואה ואין ישנים הבית

ש כאשר מן, אשחה ופירוש. והפלגה גוזמא ה יְָפרֵּ ְשחֹות ַהשֹחֶּ  וירחץ מתרגום או(, יא, כה ישעיה) לִּ

יו מן, אמסה ופירוש. ואסחי(: לא, מג בראשית) ְמסִּ ס(, ח, יד יהושע) העם לב את הִּ מֶּ  ֲחמּודֹו ָכָעש וַתֶּ

ַמסּו כמו, רבים הענין מזה הכפל מפעלי ויש. ההפעיל מבנין ד"הלמ מנחי הם ואלה(. יב, לט מזמור)  את הֵּ

  (:ה, ז יהושע) העם לבב וַיִַּמס(, כח, א דברים) לבבנו

  דוד מצודת

 :עת בכל מתאנח שאני במה ויגע עיף נעשיתי - יגעתי( ז)

 :המים פני על השט כדבר הבכי במי מטתי את משיט אני - אשחה

 :ש"במ הדבר וכפל עיני בדמעות ערשי ומרטיב מתיך אני - בדמעתי

  ם"מלבי

 לילה שבכל עד, באנחתי יגעתי הנה אומר. אותו המצערים אויביו נגד השני ענין מתחיל עתה, יגעתי( ז)

 .רק, עיני עששה לא והדמעות הבכי מן זאת בכל, הבכי מרוב מטתי את ואמאס אשחה

 

 ח פסוק ו פרק תהלים י"רש

 פירשו ומנחם עיניו שכנגד זכוכית דרך רואה הוא כאלו לו ודומה כהה שמאורה עין עששית' ל - עששה( ח)

 :עש לשון כל וכן עששו ועצמי( לא/ תהלים/ לקמן) כמו רקבון לשון

 (:יב בראשית) ההרה משם ויעתק עם חברו ומנחם אור בכהיית עיני ונזדקנה נתישנה - עתקה

 :לי שמצירין צרות בשביל - צוררי בכל

  עזרא אבן

 ואלה מכעס טעם וזה שמחים אויביו בחליו רואה שהוא בעבור עיני וטעם יאכלם עש מגזרת - עששה( ח)

 וטעם הבכי מרוב עיני אל שבה עתקה ומלת ממני סורו אחריו כ"ע נקמתם לראות אותו מבקרים אויביו

 :כמוהו' ורבי צוררי כל בעבור צררי בכל

  ק"רד

 הכעס מן בוכה שאני והטעם, עיני מכעס. ָרְקָבה אמר כאילו(. ט, נ ישעיה) יאכלם ָעש מגזרת, עששה( ח)

 ועתקה ועששה(. יח, יד איוב) ממקומו יְֶּעַתק וצור מן, עתקה ופירוש. לחליי השמחים אויבי על כועס שאני

, עתקה(: כאן י"ורש תרגום) מפרשים ויש. צוררי כל בעבור, צוררי בכל ופירוש. וגוזמא הפלגה דרך על

 :עתיק(: כב, כה ויקרא) ישן שתרגום כמו, נתיישנה

  דוד מצודת

 :עיני בלו האויב מחרון - מכעס עששה( ח)

 :עלי עברו כבר אשר הצרות בכל די כ"וא בזוקן נתיישנה כאלו עיני כהה צרותי בעבור - עתקה

  ם"מלבי

 בכל רק חליי בעבור שבכיתי הדמעות מן לא ממקומה נעתקה האחרת ועיני, עיני הכעס מן עששה( ח)

 .אומר, אויביו נגד פניו משיב. החולי מן יותר לי קשים הם כי, צוררי

 

 ט פסוק ו פרק תהלים עזרא אבן

 :פעלו הפך און פועלי הם צורריו - סורו( ט)

  ק"רד
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ָחְליֹו בחיותו. בכיי קול' ה שמע כי און פעלי כל ממני סורו( ט)  ברוח העתיד על ומדבר, בָחְליֹו או, זה אמר מֵּ

 נשבר בלב יתפלל אם תפלתו ישמע לקה כי, זה לומר יוכל המזמור בזה המתפלל חולה אדם וכל. הקודש

 :ונדכה

  דוד מצודת

 :תפלתי נתקבלה כי מעתה לי תוכלו לא כי ממני לכו - סורו( ט)

  ם"מלבי

 .אשר בעת, בכיי קול' ה שמע אשר בעת הלא כי, און פועלי אתם, ממני סורו( ט)

 

 י פסוק ו פרק תהלים עזרא אבן

 תחת יקחנה או יקבל יקח וטעם אליו שהתחנן בעבור הרופאים לא מחליו רפאו השם כי מודה - שמע( י)

 :עולה

  ק"רד

 אליו תפלתי בבוא עת ובכל העת בזאת, יקח וטעם. לקח כמו, יקח. יקח תפלתי' ה תחנתי' ה שמע( י)

 :ברצון יקבלנה

  דוד מצודת

 :ש"במ הדבר כפל -' וגו שמע( י)

  ם"מלבי

 אז הלא( ויקבל יקח תפלתי' ה כי ספק באין הלא ל"ר, מוסגר מאמר הוא יקח תפלתי' ה, )תחנתי שמע( י)

 .כי[ א, רעות שתים ישיגם אז הלא, ותחנתי בכיי קול' ד שמע בעת

 

 יא פסוק ו פרק תהלים י"רש

 את דן הוא ברוך הקדוש לבוא לעתיד יוחנן רבי אמר שנייה פעם יבושו ישובו מהו -' וגו ויבהלו יבושו( יא)

 אותם ודן שלהם גיליונין ומראה וחוזר מחזירן ה"והקב עליו מתרעמין והם לגיהנם ומחייבן הרשעים

 קוראה אומה כל לבא לעתיד אומר נחמני בר שמואל' ר, כפולה בושה הרי לגיהנם מחזירן והוא ומתחייבין

 עכשיו אתכם עונה הייתי תחילה קראתם אלי אילו להם ואומר ה"להקב וקוראין וחוזרין עונה ואין יהקלאל

 גלולים עבודת זו מושיע ואין ישועו שנאמר עונה איני לפיכך טפילה ואותי עיקר גלולים עבודת עשיתם

 :יבושו ישובו נאמר לכך( יח/ תהלים/ לקמן) ענם ולא' ה אל כך ואחר

 :זמן במעט - רגע

  עזרא אבן

 :מאד נבהלה ונפשי עצמי נבהלו כנגד ויבהלו כן על הם ויחלו חיותי בראותם הם - יבושו( יא)

 :שלומי יבקשו או ינחמו - ישובו

  ק"רד

י. איבי כל מאד ויבהלו יבשו( יא) ָרְפאִּ . רגע יבשו ישבו. מיתתי ְמַקּוִּים שהיו אויבי כל ויבהלו יבושו בהֵּ

  :ממני בושת להם תהיה רגע ובאותו, עמי בשלום להיות אלי ישובו מחשבתם עלתה שלא כשיראו

  דוד מצודת

 :הצלחתי בראותם - יבושו( יא)

 :לנמנע חשב אשר דבר בראות ונבהל התמה אדם כדרך - ויבהלו

 מה על להם אמחול כי זמן לאחר ולא יבושו ההיא וברגע שלומי לבקש מרעתם חוזרים יהיו אז - ישובו

 :לבושה להם להיות עוד תזכרנה ולא בי שעשו

  ם"מלבי

 כל יבהלו אז הלא[ ב וגם, מאוד וגדולה רבה, מאד במאד תהיה שלהם הבושה, אויבי כל מאד יבושו( יא)

 ברגע תיכף שישובו, רגע יבושו( רגע) ישובו כי לפניהם טוב לכן ממעל יקאל משפט ישיגם גם כי, אויבי

 מפני יבהלו לא וגם, מאד יבשו ולא, האמת על להודות שיוכרחו במה, יבושו רגע אך כי ירויחו ובזה הזאת

 :העונש


