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 מגילת קהלת
 

 פרק א:
ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן־ָּדִוד ֶמֶל�  (א)

 ִּבירּוָׁשָלם:
ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל  (ב)

 ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל:
ַמה־ִּיְתרוֹן ָלָאָדם ְּבָכל־ֲעָמלוֹ  (ג)

 ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:
ָּבא ְוָהָאֶרץ  ּדוֹר ֹהֵל� ְודוֹר (ד)

 ְלעוָֹלם ֹעָמֶדת:
ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש  (ה)

 ְוֶאל־ְמקוֹמוֹ ׁשוֵֹאף זוֵֹרַח הּוא ָׁשם:
הוֵֹל� ֶאל־ָּדרוֹם ְוסוֵֹבב ֶאל־ָצפוֹן  (ו)

סוֵֹבב  ֹסֵבב הוֵֹל� ָהרּוַח 
 ְוַעל־ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוַח:

ָּים ָּכל־ַהְּנָחִלים הְלִכים ֶאל־הַ  (ז)
ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל־ְמקוֹם 
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ֶׁשַהְּנָחִלים הְלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים 
 ָלָלֶכת:

ָּכל־ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים �א־יּוַכל  (ח)
ִאיׁש ְלַדֵּבר �א־ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראוֹת 

 ְו�א־ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשמַע:
ַמה־ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה  (ט)

ֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ּוַמה־ֶּׁשּנַ 
 ָּכל־ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:

ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה־ֶזה ָחָדׁש  (י)
הּוא ְּכָבר ָהָיה ְלעָלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה 

 ִמְּלָפֵננּו:
ֵאין ִזְכרוֹן ָלִראֹׁשִנים ְוַגם  (יא)

ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשִּיְהיּו �א־ִיְהֶיה ָלֶהם 
 ֶׁשִּיְהיּו ָלַאֲחֹרָנה: ִזָּכרוֹן ִעם

ֲאִני ֹקֶהֶלת ָהִייִתי ֶמֶל�  (יב)
 ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשָלם:

ְוָנַתִּתי ֶאת־ִלִּבי ִלְדרוֹׁש ְוָלתּור  (יג)
ַּבָחְכָמה ַעל ָּכל־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת 
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ַהָּׁשָמִים הּוא  ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱא�ִהים 
 ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענוֹת ּבוֹ:

ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים  (יד)
ֶׁשַּנֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה ַהֹּכל 

 ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:
ְמֻעָּות �א־יּוַכל ִלְתֹקן ְוֶחְסרוֹן  (טו)

 �א־יּוַכל ְלִהָּמנוֹת:
ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם־ִלִּבי ֵלאֹמר ֲאִני  (טז)

ָחְכָמה ַעל ִהֵּנה ִהְגַּדְלִּתי ְוהוַֹסְפִּתי 
ָּכל־ֲאֶׁשר־ָהָיה ְלָפַני ַעל־ְירּוָׁשָלם 
 ְוִלִּבי ָרָאה ַהְרֵּבה ָחְכָמה ָוָדַעת:

ָוֶאְּתָנה ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמה ְוַדַעת  (יז)
הֵללוֹת ְוִׂשְכלּות ָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם־ֶזה 

 הּוא ַרְעיוֹן רּוַח:
ִּכי ְּבֹרב ָחְכָמה ָרב־ָּכַעס ְויוִֹסיף  (יח)

 ת יוִֹסיף ַמְכאוֹב:ַּדעַ 

 פרק ב:
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ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְלָכה־ָּנא  (א)
ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה ְבטוֹב ְוִהֵּנה 

 ַגם־הּוא ָהֶבל:
ִלְׂשחוֹק ָאַמְרִּתי ְמהוָֹלל  (ב)

 ּוְלִׂשְמָחה ַמה־ֹּזה ֹעָׂשה:
ַּתְרִּתי ְבִלִּבי ִלְמׁשוֹ� ַּבַּיִין  (ג)

ִלִּבי ֹנֵהג ַּבָחְכָמה ְוֶלֱאֹחז ֶאת־ְּבָׂשִרי וְ 
ְּבִסְכלּות ַעד ֲאֶׁשר־ֶאְרֶאה ֵאי־ֶזה 

טוֹב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַּתַחת 
 ַהָּׁשַמִים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם:

ִהְגַּדְלִּתי ַמֲעָׂשי ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים  (ד)
 ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים:

ת ּוַפְרֵּדִסים ָעִׂשיִתי ִלי ַּגּנוֹ  (ה)
 ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל־ֶּפִרי:

ָעִׂשיִתי ִלי ְּבֵרכוֹת ָמִים  (ו)
 ְלַהְׁשקוֹת ֵמֶהם ַיַער צוֵֹמַח ֵעִצים:

ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחוֹת  (ז)
ּוְבֵני־ַבִית ָהָיה ִלי ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר 
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ָוֹצאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי ִמֹּכל ֶׁשָהיּו 
 ירּוָׁשָלם:ְלָפַני ּבִ 

ָּכַנְסִּתי ִלי ַּגם־ֶּכֶסף ְוָזָהב  (ח)
ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוַהְּמִדינוֹת ָעִׂשיִתי 

ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרוֹת ְוַתֲעֻנגוֹת ְּבֵני 
 ָהָאָדם ִׁשָּדה ְוִׁשּדוֹת:

ְוָגַדְלִּתי ְוהוַֹסְפִּתי ִמֹּכל ֶׁשָהָיה  (ט)
ה ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלם ַאף ָחְכָמִתי ָעְמדָ 

 ִּלי:
ְוֹכל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני �א ָאַצְלִּתי  (י)

ֵמֶהם �א־ָמַנְעִּתי ֶאת־ִלִּבי 
ִמָּכל־ִׂשְמָחה ִּכי־ִלִּבי ָׂשֵמַח 
ִמָּכל־ֲעָמִלי ְוֶזה־ָהָיה ֶחְלִקי 

 ִמָּכל־ֲעָמִלי:
ּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל־ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו  (יא)

ׂשוֹת ְוִהֵּנה ָיַדי ּוֶבָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַלעֲ 
ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרוֹן 

 ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:
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ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראוֹת ָחְכָמה  (יב)
ְוהוֵֹללוֹת ְוִסְכלּות ִּכי  ֶמה ָהָאָדם 

ֶׁשָּיבוֹא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל� ֵאת ֲאֶׁשר־ְּכָבר 
 ָעׂשּוהּו:

 ְוָרִאיִתי ָאִני ֶׁשֵּיׁש ִיְתרוֹן (יג)
ַלָחְכָמה ִמן־ַהִּסְכלּות ִּכיְתרוֹן ָהאוֹר 

 ִמן־ַהֹחֶׁש�:
ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבֹראׁשוֹ ְוַהְּכִסיל  (יד)

ַּבֹחֶׁש� הוֵֹל� ְוָיַדְעִּתי ַגם־ָאִני 
 ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת־ֻּכָּלם:

ְוָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְּכִמְקֵרה  (טו)
ִני ְוָלָּמה ַהְּכִסיל ַּגם־ֲאִני ִיְקֵר 

ָחַכְמִּתי ֲאִני ָאז ֹיֵתר ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי 
 ֶׁשַּגם־ֶזה ָהֶבל:

ִּכי ֵאין ִזְכרוֹן ֶלָחָכם  (טז)
ִעם־ַהְּכִסיל ְלעוָֹלם ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים 

ַהָּבִאים ַהֹּכל ִנְׁשָּכח ְוֵאי� ָימּות 
 ֶהָחָכם ִעם־ַהְּכִסיל:
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ִּכי ַרע ָעַלי  ְוָׂשֵנאִתי ֶאת־ַהַחִּיים (יז)
ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 

 ִּכי־ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:
ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת־ָּכל־ֲעָמִלי  (יח)

ֶׁשֲאִני ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֶׁשַאִּניֶחּנּו 
 ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָרי:

ּוִמי יוֵֹדַע ֶהָחָכם ִיְהֶיה אוֹ  (יט)
ְוִיְׁשַלט ְּבָכל־ֲעָמִלי ֶׁשָעַמְלִּתי ָסָכל 

ְוֶׁשָחַכְמִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַּגם־ֶזה 
 ָהֶבל:

ְוַסּבוִֹתי ֲאִני ְלַיֵאׁש ֶאת־ִלִּבי ַעל  (כ)
 ָּכל־ֶהָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:

ִּכי־ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֲעָמלוֹ ְּבָחְכָמה  (כא)
ם ֶׁש�א ּוְבַדַעת ּוְבִכְׁשרוֹן ּוְלָאדָ 

ָעַמל־ּבוֹ ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקוֹ ַּגם־ֶזה ֶהֶבל 
 ְוָרָעה ַרָּבה:
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ה ָלָאָדם ְּבָכל־ֲעָמלוֹ  (כב) ִּכי ֶמה־הוֶֹ
ּוְבַרְעיוֹן ִלּבוֹ ֶׁשהּוא ָעֵמל ַּתַחת 

 ַהָּׁשֶמׁש:
ִּכי ָכל־ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס  (כג)

ִעְנָינוֹ ַּגם־ַּבַּלְיָלה �א־ָׁשַכב ִלּבוֹ 
 ם־ֶזה ֶהֶבל הּוא:ּגַ 

ֵאין־טוֹב ָּבָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה  (כד)
ְוֶהְרָאה ֶאת־ַנְפׁשוֹ טוֹב ַּבֲעָמלוֹ 

ַּגם־ֹזה ָרִאיִתי ָאִני ִּכי ִמַּיד ָהֱא�ִהים 
 ִהיא:
ִּכי ִמי ֹיאַכל ּוִמי ָיחּוׁש חּוץ  (כה)

 ִמֶּמִּני:
ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטוֹב ְלָפָניו ָנַתן  (כו)

ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה ְוַלחוֶֹטא ָנַתן ָחְכָמה 
ִעְנָין ֶלֱאסוֹף ְוִלְכנוֹס ָלֵתת ְלטוֹב 

ִלְפֵני ָהֱא�ִהים ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות 
 רּוַח:
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 פרק ג:
ַלֹּכל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל־ֵחֶפץ ַּתַחת  (א)

 ַהָּׁשָמִים:
ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות ֵעת ָלַטַעת  (ב)

 ְוֵעת ַלֲעקוֹר ָנטּוַע:
ֵעת ַלֲהרוֹג ְוֵעת ִלְרּפוֹא ֵעת  ג)(

 ִלְפרוֹץ ְוֵעת ִלְבנוֹת:
ֵעת ִלְבּכוֹת ְוֵעת ִלְׂשחוֹק ֵעת  (ד)

 ְספוֹד ְוֵעת ְרקוֹד:
ֵעת ְלַהְׁשִלי� ֲאָבִנים ְוֵעת ְּכנוֹס  (ה)

ֲאָבִנים ֵעת ַלֲחבוֹק ְוֵעת ִלְרֹחק 
 ֵמַחֵּבק:

ֵעת ְלַבֵּקׁש ְוֵעת ְלַאֵּבד ֵעת  (ו)
 ְוֵעת ְלַהְׁשִלי�: ִלְׁשמוֹר

ֵעת ִלְקרוַֹע ְוֵעת ִלְתּפוֹר ֵעת  (ז)
 ַלֲחׁשוֹת ְוֵעת ְלַדֵּבר:

ֵעת ֶלֱאֹהב ְוֵעת ִלְׂשֹנא ֵעת  (ח)
 ִמְלָחָמה ְוֵעת ָׁשלוֹם:
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ַמה־ִּיְתרוֹן ָהעוֶֹׂשה ַּבֲאֶׁשר הּוא  (ט)
 ָעֵמל:

ָרִאיִתי ֶאת־ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ָנַתן  (י)
 ָדם ַלֲענוֹת ּבוֹ:ֱא�ִהים ִלְבֵני ָהָא

ֶאת־ַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתוֹ ַּגם  (יא)
ֶאת־ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם ִמְּבִלי ֲאֶׁשר 

�א־ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה 
ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָהֱא�ִהים ֵמֹראׁש 

 ְוַעד־סוֹף:
ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טוֹב ָּבם ִּכי  (יב)

 וֹב ְּבַחָּייו:ִאם־ִלְׂשמוַֹח ְוַלֲעׂשוֹת ט
ְוַגם ָּכל־ָהָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה  (יג)

ְוָרָאה טוֹב ְּבָכל־ֲעָמלוֹ ַמַּתת ֱא�ִהים 
 ִהיא:

ָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל־ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה  (יד)
ָהֱא�ִהים הּוא ִיְהֶיה ְלעוָֹלם ָעָליו 

ֵאין ְלהוִֹסיף ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגֹרַע 
 ִּיְראּו ִמְּלָפָניו:ְוָהֱא�ִהים ָעָׂשה ֶׁש 
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ַמה־ֶּׁשָהָיה ְּכָבר הּוא ַוֲאֶׁשר  (טו)
ִלְהיוֹת ְּכָבר ָהָיה ְוָהֱא�ִהים ְיַבֵּקׁש 

 ֶאת־ִנְרָּדף:
ְועוֹד ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש  (טז)

ְמקוֹם ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה ָהֶרַׁשע 
 ּוְמקוֹם ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע:

ִלִּבי ֶאת־ַהַּצִּדיק ָאַמְרִּתי ֲאִני ּבְ  (יז)
ְוֶאת־ָהָרָׁשע ִיְׁשֹּפט ָהֱא�ִהים ִּכי־ֵעת 

 ְלָכל־ֵחֶפץ ְוַעל ָּכל־ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשם:
ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ַעל־ִּדְבַרת  (יח)

ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱא�ִהים ְוִלְראוֹת 
 ְׁשֶהם־ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם:

ָאָדם ּוִמְקֶרה ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני־הָ  (יט)
ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְּכמוֹת 

ֶזה ֵּכן מוֹת ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל 
ּומוַֹתר ָהָאָדם ִמן־ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי 

 ַהֹּכל ָהֶבל:
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ַהֹּכל הוֵֹל� ֶאל־ָמקוֹם ֶאָחד ַהֹּכל  (כ)
 ָהָיה ִמן־ֶהָעָפר ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל־ֶהָעָפר:

רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם  ִמי יוֵֹדעַ  (כא)
ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה ְורּוַח ַהְּבֵהָמה 

 ַהֹּיֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץ:
ְוָרִאיִתי ִּכי ֵאין טוֹב ֵמֲאֶׁשר  (כב)

ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו ִּכי־הּוא 
ֶחְלקוֹ ִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראוֹת ְּבֶמה 

 ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו:

 פרק ד:
ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה  (א)

ֶאת־ָּכל־ָהֲעֻׁשִקים ֲאֶׁשר ַנֲעִׂשים 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה  ִּדְמַעת 

ָהֲעֻׁשִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ּוִמַּיד 
 ֹעְׁשֵקיֶהם ֹּכַח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם:
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ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת־ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר  (ב)
ר ֵהָּמה ַחִּיים ֵמתּו ִמן־ַהַחִּיים ֲאֶׁש 

 ֲעֶדָנה:
ְוטוֹב ִמְּׁשֵניֶהם ֵאת ֲאֶׁשר־ֲעֶדן  (ג)

�א ָהָיה ֲאֶׁשר �א־ָרָאה 
ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה ָהָרע ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 

 ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:
ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת־ָּכל־ָעָמל ְוֵאת  (ד)

ָּכל־ִּכְׁשרוֹן ַהַּמֲעֶׂשה ִּכי ִהיא 
ם־ֶזה ֶהֶבל ִקְנַאת־ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ּגַ 

 ּוְרעּות רּוַח:
ַהְּכִסיל ֹחֵבק ֶאת־ָיָדיו ְוֹאֵכל  (ה)

 ֶאת־ְּבָׂשרוֹ:
טוֹב ְמ�א ַכף ָנַחת ִמְּמ�א  (ו)

 ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח:
ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל ַּתַחת  (ז)

 ַהָּׁשֶמׁש:
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ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני ַּגם ֵּבן ָוָאח  (ח)
־לוֹ ְוֵאין ֵקץ ְלָכל־ֲעָמלוֹ ַּגם־ֵעיֹניו ֵאין

[ֵעינוֹ] �א־ִתְׂשַּבע ֹעֶׁשר ּוְלִמי  ֲאִני 
ָעֵמל ּוְמַחֵּסר ֶאת־ַנְפִׁשי ִמּטוָֹבה 

 ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ְוִעְנַין ָרע הּוא:
טוִֹבים ַהְּׁשַנִים ִמן־ָהֶאָחד ֲאֶׁשר  (ט)

 ֵיׁש־ָלֶהם ָׂשָכר טוֹב ַּבֲעָמָלם:
ֹּפלּו ָהֶאָחד ָיִקים ִּכי ִאם־יִ  (י)

ֶאת־ֲחֵברוֹ ְוִאילוֹ ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפוֹל ְוֵאין 
 ֵׁשִני ַלֲהִקימוֹ:

ַּגם ִאם־ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם  (יא)
 ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאי� ֵיָחם:

ְוִאם־ִיְתְקפוֹ ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים  (יב)
ַיַעְמדּו ֶנְגּדוֹ ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש �א 

 ָּנֵתק:ִבְמֵהָרה יִ 
טוֹב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ִמֶּמֶל�  (יג)

ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאֶׁשר �א־ָיַדע ְלִהָּזֵהר 
 עוֹד:
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ִּכי־ִמֵּבית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמ��  (יד)
 ִּכי ַּגם ְּבַמְלכּותוֹ נוַֹלד ָרׁש:

ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ַהַחִּיים  (טו)
ד ַהְמַהְּלִכים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִעם ַהֶּילֶ 

 ַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ַיֲעֹמד ַּתְחָּתיו:
ֵאין־ֵקץ ְלָכל־ָהָעם ְלֹכל  (טז)

ֲאֶׁשר־ָהָיה ִלְפֵניֶהם ַּגם ָהַאֲחרוִֹנים 
�א ִיְׂשְמחּו־בוֹ ִּכי־ַגם־ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיוֹן 

 רּוַח:
ְׁשֹמר ַרְגְלי� [ַרְגְל�] ַּכֲאֶׁשר  (יז)

ֵּתֵל� ֶאל־ֵּבית ָהֱא�ִהים ְוָקרוֹב 
ֹמַע ִמֵּתת ַהְּכִסיִלים ָזַבח ִלְׁש 

 ִּכי־ֵאיָנם יוְֹדִעים ַלֲעׂשוֹת ָרע:
 

 פרק ה:
ַאל־ְּתַבֵהל ַעל־ִּפי� ְוִלְּב�  (א)

ַאל־ְיַמֵהר ְלהוִֹציא ָדָבר ִלְפֵני 
ָהֱא�ִהים ִּכי ָהֱא�ִהים ַּבָּׁשַמִים 
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ְוַאָּתה ַעל־ָהָאֶרץ ַעל־ֵּכן ִיְהיּו ְדָבֶרי� 
 ְמַעִּטים:

י ָּבא ַהֲחלוֹם ְּבֹרב ִעְנָין ְוקוֹל ּכִ  (ב)
 ְּכִסיל ְּבֹרב ְּדָבִרים:

ַּכֲאֶׁשר ִּתֹּדר ֶנֶדר ֵלא�ִהים  (ג)
ַאל־ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמוֹ ִּכי ֵאין ֵחֶפץ 

 ַּבְּכִסיִלים ֵאת ֲאֶׁשר־ִּתֹּדר ַׁשֵּלם:
טוֹב ֲאֶׁשר �א־ִתֹּדר ִמֶּׁשִּתּדוֹר  (ד)

 ְו�א ְתַׁשֵּלם:
ֵּתן ֶאת־ִּפי� ַלֲחִטיא ַאל־ִּת  (ה)

ֶאת־ְּבָׂשֶר� ְוַאל־ֹּתאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָא� 
ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא ָלָּמה ִיְקֹצף ָהֱא�ִהים 

 ַעל־קוֶֹל� ְוִחֵּבל ֶאת־ַמֲעֵׂשה ָיֶדי�:
ִּכי ְבֹרב ֲח�מוֹת ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים  (ו)

 ַהְרֵּבה ִּכי ֶאת־ָהֱא�ִהים ְיָרא:
ק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ִאם־ֹעֶׁש  (ז)

ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה ַאל־ִּתְתַמּה 
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ַעל־ַהֵחֶפץ ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה ֹׁשֵמר 
 ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם:

ְוִיְתרוֹן ֶאֶרץ ַּבֹּכל הּיא [הּוא]  (ח)
 ֶמֶל� ְלָׂשֶדה ֶנֱעָבד:

ֹאֵהב ֶּכֶסף �א־ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף  (ט)
ָהמוֹן �א ְתבּוָאה ַּגם־ֶזה ּוִמי־ֹאֵהב ּבֶ 

 ָהֶבל:
ִּבְרבוֹת ַהּטוָֹבה ַרּבּו אוְֹכֶליָה  (י)

ּוַמה־ִּכְׁשרוֹן ִלְבָעֶליָה ִּכי ִאם־ְראּית 
 [ְראּות] ֵעיָניו:

ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהֹעֵבד ִאם־ְמַעט  (יא)
ְוִאם־ַהְרֵּבה ֹיאֵכל ְוַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר 

 ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לוֹ ִליׁשוֹן:
ֵיׁש ָרָעה חוָֹלה ָרִאיִתי ַּתַחת  (יב)

ַהָּׁשֶמׁש ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו 
 ְלָרָעתוֹ:

ְוָאַבד ָהֹעֶׁשר ַההּוא ְּבִעְנַין ָרע  (יג)
 ְוהוִֹליד ֵּבן ְוֵאין ְּבָידוֹ ְמאּוָמה:
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ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמוֹ ָערוֹם  (יד)
ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ְּכֶׁשָּבא ּוְמאּוָמה 

 א־ִיָּׂשא ַבֲעָמלוֹ ֶׁשֹּיֵל� ְּבָידוֹ:�
ְוַגם־ֹזה ָרָעה חוָֹלה ָּכל־ֻעַּמת  (טו)

ֶׁשָּבא ֵּכן ֵיֵל� ּוַמה־ִּיְתרוֹן לוֹ ֶׁשַּיֲעֹמל 
 ָלרּוַח:

ַּגם ָּכל־ָיָמיו ַּבֹחֶׁש� ֹיאֵכל  (טז)
 ְוָכַעס ַהְרֵּבה ְוָחְליוֹ ָוָקֶצף:

ב ִהֵּנה ֲאֶׁשר־ָרִאיִתי ָאִני טוֹ  (יז)
ֲאֶׁשר־ָיֶפה ֶלֶאכוֹל־ְוִלְׁשּתוֹת ְוִלְראוֹת 

טוָֹבה ְּבָכל־ֲעָמלוֹ  ֶׁשַּיֲעֹמל 
ַּתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּפר ְיֵמי־ַחָּיו [ַחָּייו] 

ֲאֶׁשר־ָנַתן־לוֹ ָהֱא�ִהים ִּכי־הּוא 
 ֶחְלקוֹ:

ַּגם ָּכל־ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן־לוֹ  (יח)
ִליטוֹ ָהֱא�ִהים ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ְוִהְׁש 

ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו ְוָלֵׂשאת ֶאת־ֶחְלקוֹ 

 18 



ְוִלְׂשֹמַח ַּבֲעָמלוֹ ֹזה ַמַּתת ֱא�ִהים 
 ִהיא:
ִּכי �א ַהְרֵּבה ִיְזֹּכר ֶאת־ְיֵמי  (יט)

ַחָּייו ִּכי ָהֱא�ִהים ַמֲעֶנה ְּבִׂשְמַחת 
 ִלּבוֹ:

 פרק ו:
ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת  (א)

 יא ַעל־ָהָאָדם:ַהָּׁשֶמׁש ְוַרָּבה ִה 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן־לוֹ ָהֱא�ִהים  (ב)

ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבוֹד ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר 
ְלַנְפׁשוֹ  ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ִיְתַאֶּוה 

ְו�א־ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱא�ִהים ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו 
ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי יאְכֶלּנּו ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי 

 ָרע הּוא:
ִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוָׁשִנים ִאם־יוֹ  (ג)

ַרּבוֹת ִיְחֶיה ְוַרב  ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי־ָׁשָניו 
ְוַנְפׁשוֹ �א־ִתְׂשַּבע ִמן־ַהּטוָֹבה 
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ְוַגם־ְקבּוָרה �א־ָהְיָתה ּלוֹ ָאַמְרִּתי 
 טוֹב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל:

ִּכי־ַבֶהֶבל ָּבא ּוַבֹחֶׁש� ֵיֵל�  (ד)
 ּוַבֹחֶׁש� ְׁשמוֹ ְיֻכֶּסה:

ַּגם־ֶׁשֶמׁש �א־ָרָאה ְו�א ָיָדע  )(ה
 ַנַחת ָלֶזה ִמֶּזה:

ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים  (ו)
ְוטוָֹבה �א ָרָאה ֲה�א ֶאל־ָמקוֹם 

 ֶאָחד ַהֹּכל הוֵֹל�:
ָּכל־ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו  (ז)

 ְוַגם־ַהֶּנֶפׁש �א ִתָּמֵלא:
ְּכִסיל ִּכי ַמה־ּיוֵֹתר ֶלָחָכם ִמן־הַ  (ח)

 ַמה־ֶּלָעִני יוֵֹדַע ַלֲה�� ֶנֶגד ַהַחִּיים:
טוֹב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָל�־ָנֶפׁש  (ט)

 ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:
ר ִנְקָרא ְׁשמוֹ ַמה־ֶּׁשָהָיה ְּכבָ  (י)

ְונוָֹדע ֲאֶׁשר־הּוא ָאָדם ְו�א־יּוַכל 
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ָלִדין ִעם ֶׁשהַּתִּקיף [ֶׁשַּתִּקיף] 
 ִמֶּמּנּו:

ִּכי ֵיׁש־ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ַמְרִּבים  (יא)
 ָהֶבל ַמה־ֹּיֵתר ָלָאָדם:

ִּכי ִמי־יוֵֹדַע ַמה־ּטוֹב ָלָאָדם  (יב)
 ַּבַחִּיים ִמְסַּפר ְיֵמי־ַחֵּיי ֶהְבלוֹ 

ְוַיֲעֵׂשם ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ִמי־ַיִּגיד ָלָאָדם 
 ַמה־ִּיְהֶיה ַאֲחָריו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:

 
 פרק ז:

טוֹב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טוֹב ְויוֹם  (א)
 ַהָּמֶות ִמּיוֹם ִהָּוְלדוֹ:

טוֹב ָלֶלֶכת ֶאל־ֵּבית־ֵאֶבל ִמֶּלֶכת  (ב)
ֶאל־ֵּבית ִמְׁשֶּתה ַּבֲאֶׁשר הּוא סוֹף 

 ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל־ִלּבוֹ:ָּכל־ָהָאָדם 
טוֹב ַּכַעס ִמְּׂשחוֹק ִּכי־ְבֹרַע ָּפִנים  (ג)

 ִייַטב ֵלב:
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ֵלב ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאֶבל ְוֵלב  (ד)
 ְּכִסיִלים ְּבֵבית ִׂשְמָחה:

טוֹב ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם ֵמִאיׁש  (ה)
 ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים:

ִּסיר ִּכי ְכקוֹל ַהִּסיִרים ַּתַחת הַ  (ו)
 ֵּכן ְׂשֹחק ַהְּכִסיל ְוַגם־ֶזה ָהֶבל:

ִּכי ָהֹעֶׁשק ְיהוֵֹלל ָחָכם ִויַאֵּבד  (ז)
 ֶאת־ֵלב ַמָּתָנה:

טוֹב ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתוֹ  (ח)
 טוֹב ֶאֶר�־רּוַח ִמְּגַבּה־רּוַח:

ַאל־ְּתַבֵהל ְּברּוֲח� ִלְכעוֹס ִּכי  (ט)
 ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים ָינּוַח:

ַאל־ֹּתאַמר ֶמה ָהָיה ֶׁשַהָּיִמים  י)(
ָהִראֹׁשִנים ָהיּו טוִֹבים ֵמֵאֶּלה ִּכי 

 �א ֵמָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ַעל־ֶזה:
טוָֹבה ָחְכָמה ִעם־ַנֲחָלה ְוֹיֵתר  (יא)

 ְלֹרֵאי ַהָּׁשֶמׁש:
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ִּכי ְּבֵצל ַהָחְכָמה ְּבֵצל ַהָּכֶסף  (יב)
ְוִיְתרוֹן ַּדַעת ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה 

 ָעֶליָה:בְ 
ְרֵאה ֶאת־ַמֲעֵׂשה ָהֱא�ִהים ִּכי  (יג)

 ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותוֹ:
ְּביוֹם טוָֹבה ֱהֵיה ְבטוֹב ּוְביוֹם  (יד)

ָרָעה ְרֵאה ַּגם ֶאת־ֶזה ְלֻעַּמת־ֶזה 
ָעָׂשה ָהֱא�ִהים ַעל־ִּדְבַרת ֶׁש�א 

 ִיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָריו ְמאּוָמה:
ל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ֶאת־ַהּכֹ  (טו)

ֵיׁש ַצִּדיק ֹאֵבד ְּבִצְדקוֹ ְוֵיׁש ָרָׁשע 
 ַמֲאִרי� ְּבָרָעתוֹ:

ַאל־ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה  (טז)
 ְוַאל־ִּתְתַחַּכם יוֵֹתר ָלָּמה ִּתּׁשוֵֹמם:

ַאל־ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה ְוַאל־ְּתִהי  (יז)
 ָסָכל ָלָּמה ָתמּות ְּב�א ִעֶּת�:
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וֹב ֲאֶׁשר ֶּתֱאֹחז ָּבֶזה ט (יח)
ְוַגם־ִמֶּזה ַאל־ַּתַּנח ֶאת־ָיֶד� ִּכי־ְיֵרא 

 ֱא�ִהים ֵיֵצא ֶאת־ֻּכָּלם:
ַהָחְכָמה ָּתֹעז ֶלָחָכם ֵמֲעָׂשָרה  (יט)

 ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִעיר:
ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר  (כ)

 ַיֲעֶׂשה־ּטוֹב ְו�א ֶיֱחָטא:
ַּגם ְלָכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו  (כא)

ַאל־ִּתֵּתן ִלֶּב� ֲאֶׁשר �א־ִתְׁשַמע 
 ֶאת־ַעְבְּד� ְמַקְלֶל�:

ִּכי ַּגם־ְּפָעִמים ַרּבוֹת ָיַדע ִלֶּב�  (כב)
ֲאֶׁשר ַּגם־ַאָּת [ַאָּתה] ִקַּלְלָּת 

 ֲאֵחִרים:
ָּכל־ֹזה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרִּתי  (כג)

 ה ְוִהיא ְרחוָֹקה ִמֶּמִּני:ֶאְחָּכמָ 
ָרחוֹק ַמה־ֶּׁשָהָיה ְוָעֹמק  ָעֹמק  (כד)

 ִמי ִיְמָצֶאּנּו:
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ַסּבוִֹתי ֲאִני ְוִלִּבי ָלַדַעת ְוָלתּור  (כה)
ּוַבֵּקׁש ָחְכָמה ְוֶחְׁשּבוֹן ְוָלַדַעת ֶרַׁשע 

 ֶּכֶסל ְוַהִּסְכלּות הוֵֹללוֹת:
ּומוֶֹצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות  (כו)

ָּׁשה ֲאֶׁשר־ִהיא ְמצוִֹדים ֶאת־ָהִא 
ַוֲחָרִמים ִלָּבּה ֲאסּוִרים ָיֶדיָה טוֹב 

ִלְפֵני ָהֱא�ִהים ִיָּמֵלט ִמֶּמָּנה ְוחוֵֹטא 
 ִיָּלֶכד ָּבּה:

ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה ֹקֶהֶלת  (כז)
 ַאַחת ְלַאַחת ִלְמֹצא ֶחְׁשּבוֹן:

ֲאֶׁשר עוֹד־ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ְו�א  (כח)
י ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי ָמָצאִת 

 ְוִאָּׁשה ְבָכל־ֵאֶּלה �א ָמָצאִתי:
ְלַבד ְרֵאה־ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶׁשר  (כט)

ָעָׂשה ָהֱא�ִהים ֶאת־ָהָאָדם ָיָׁשר 
 ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנוֹת ַרִּבים:
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 פרק ח:
ִמי־ְּכֶהָחָכם ּוִמי יוֵֹדַע ֵּפֶׁשר ָּדָבר  (א)

יר ָּפָניו ְוֹעז ָּפָניו ָחְכַמת ָאָדם ָּתִא 
 ְיֻׁשֶּנא:

ֲאִני ִּפי־ֶמֶל� ְׁשמוֹר ְוַעל ִּדְבַרת  (ב)
 ְׁשבּוַעת ֱא�ִהים:

ַאל־ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו ֵּתֵל� ַאל־ַּתֲעֹמד  (ג)
 ְּבָדָבר ָרע ִּכי ָּכל־ֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ ַיֲעֶׂשה:

ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר־ֶמֶל� ִׁשְלטוֹן ּוִמי  (ד)
 ה־ַּתֲעֶׂשה:יאַמר־לוֹ מַ 

ׁשוֵֹמר ִמְצָוה �א ֵיַדע ָּדָבר ָרע  (ה)
 ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט ֵיַדע ֵלב ָחָכם:

ִּכי ְלָכל־ֵחֶפץ ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט  (ו)
 ִּכי־ָרַעת ָהָאָדם ַרָּבה ָעָליו:

ִּכי־ֵאיֶנּנּו ֹיֵדַע ַמה־ֶּׁשִּיְהֶיה ִּכי  (ז)
 ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמי ַיִּגיד לוֹ:

ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלוֹא  ֵאין (ח)
ֶאת־ָהרּוַח ְוֵאין ִׁשְלטוֹן ְּביוֹם ַהָּמֶות 
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ְוֵאין ִמְׁשַלַחת ַּבִּמְלָחָמה ְו�א־ְיַמֵּלט 
 ֶרַׁשע ֶאת־ְּבָעָליו:

ֶאת־ָּכל־ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתוֹן  (ט)
ֶאת־ִלִּבי ְלָכל־ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 

ַלט ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֵעת ֲאֶׁשר ָׁש 
 ָהָאָדם ְּבָאָדם ְלַרע לוֹ:

ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרָׁשִעים ְקֻבִרים  (י)
ָוָבאּו ּוִמְּמקוֹם ָקדוֹׁש ְיַהֵּלכּו 

ְוִיְׁשַּתְּכחּו ָבִעיר ֲאֶׁשר ֵּכן־ָעׂשּו ַּגם־ֶזה 
 ָהֶבל:
ֲאֶׁשר ֵאין־ַנֲעָׂשה ִפְתָגם ַמֲעֵׂשה  (יא)

ָהָרָעה ְמֵהָרה ַעל־ֵּכן ָמֵלא ֵלב 
 ־ָהָאָדם ָּבֶהם ַלֲעׂשוֹת ָרע:ְּבֵני

ֲאֶׁשר ֹחֶטא ֹעֶׂשה ָרע ְמַאת  (יב)
ּוַמֲאִרי� לוֹ ִּכי ַּגם־יוֵֹדַע ָאִני ֲאֶׁשר 
ִיְהֶיה־ּטוֹב ְלִיְרֵאי ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר 

 ִייְראּו ִמְּלָפָניו:
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ְוטוֹב �א־ִיְהֶיה ָלָרָׁשע  (יג)
 ְו�א־ַיֲאִרי� ָיִמים ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו

 ָיֵרא ִמִּלְפֵני ֱא�ִהים:
ֶיׁש־ֶהֶבל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל־ָהָאֶרץ  (יד)

ֲאֶׁשר  ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמִּגיַע 
ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים ְוֵיׁש 

ְרָׁשִעים ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה 
 ַהַּצִּדיִקים ָאַמְרִּתי ֶׁשַּגם־ֶזה ָהֶבל:

י ֲאִני ֶאת־ַהִּׂשְמָחה ְוִׁשַּבְחִּת  (טו)
ֲאֶׁשר ֵאין־טוֹב ָלָאָדם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש 

ִּכי ִאם־ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתוֹת ְוִלְׂשמוַֹח 
ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלוֹ ְיֵמי ַחָּייו 
ֲאֶׁשר־ָנַתן־לוֹ ָהֱא�ִהים ַּתַחת 

 ַהָּׁשֶמׁש:
ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת־ִלִּבי ָלַדַעת  (טז)

אוֹת ֶאת־ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ָחְכָמה ְוִלְר 
ַנֲעָׂשה ַעל־ָהָאֶרץ ִּכי ַגם ַּבּיוֹם 

 ּוַבַּלְיָלה ֵׁשָנה ְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו ֹרֶאה:
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ְוָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ַמֲעֵׂשה  (יז)
ָהֱא�ִהים ִּכי �א יּוַכל ָהָאָדם 

ִלְמצוֹא ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 
ַיֲעֹמל ַתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶׁשל ֲאֶׁשר 

ָהָאָדם ְלַבֵּקׁש ְו�א ִיְמָצא ְוַגם 
ִאם־ֹיאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת �א יּוַכל 

 ִלְמצא:
 

 פרק ט:
ִּכי ֶאת־ָּכל־ֶזה ָנַתִּתי ֶאל־ִלִּבי  (א)

ְוָלבּור ֶאת־ָּכל־ֶזה ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים 
ְוַהֲחָכִמים ַוֲעָבֵדיֶהם ְּבַיד ָהֱא�ִהים 

ין יוֵֹדַע ַּגם־ַאֲהָבה ַגם־ִׂשְנָאה אֵ 
 ָהָאָדם ַהֹּכל ִלְפֵניֶהם:

ַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר ַלֹּכל ִמְקֶרה ֶאָחד  (ב)
ַלַּצִּדיק ְוָלָרָׁשע ַלּטוֹב ְוַלָּטהוֹר 

ְוַלָּטֵמא ְוַלֹּזֵבַח ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹזֵבַח 
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ַּכּטוֹב ַּכֹחֶטא ַהִּנְׁשָּבע ַּכֲאֶׁשר 
 ְׁשבּוָעה ָיֵרא:

ר־ַנֲעָׂשה ַּתַחת ֶזה  ָרע ְּבֹכל ֲאֶׁש  (ג)
ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי־ִמְקֶרה ֶאָחד ַלֹּכל ְוַגם ֵלב 

ְּבֵני־ָהָאָדם ָמֵלא־ָרע ְוהוֵֹללוֹת 
ִּבְלָבָבם ְּבַחֵּייֶהם ְוַאֲחָריו 

 ֶאל־ַהֵּמִתים:
ִּכי־ִמי ֲאֶׁשר ְיֻבַחר [ְיֻחַּבר] ֶאל  (ד)

ָּכל־ַהַחִּיים ֵיׁש ִּבָּטחוֹן ִּכי־ְלֶכֶלב ַחי 
 ן־ָהַאְרֵיה ַהֵּמת:הּוא טוֹב ִמ 

ִּכי ַהַחִּיים יוְֹדִעים ֶׁשָּיֻמתּו  (ה)
ְוַהֵּמִתים ֵאיָנם יוְֹדִעים ְמאּוָמה 

ְוֵאין־עוֹד ָלֶהם ָׂשָכר ִּכי ִנְׁשַּכח 
 ִזְכָרם:

ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם־ִׂשְנָאָתם  (ו)
ַּגם־ִקְנָאָתם ְּכָבר ָאָבָדה ְוֵחֶלק 

ֵאין־ָלֶהם עוֹד ְלעוָֹלם ְּבֹכל 
 ר־ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:ֲאֶׁש 
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ֵל� ֱאֹכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ� ּוֲׁשֵתה  (ז)
ְבֶלב־טוֹב ֵייֶנ� ִּכי ְכָבר ָרָצה 

 ָהֱא�ִהים ֶאת־ַמֲעֶׂשי�:
ְּבָכל־ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי� ְלָבִנים  (ח)

 ְוֶׁשֶמן ַעל־ֹראְׁש� ַאל־ֶיְחָסר:
ְרֵאה ַחִּיים ִעם־ִאָּׁשה  (ט)

ַהְבָּת ָּכל־ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶל� ֲאֶׁשר־ָא
ֲאֶׁשר ָנַתן־ְל� ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ֹּכל ְיֵמי 

ֶהְבֶל� ִּכי הּוא ֶחְלְק� ַּבַחִּיים 
ּוַבֲעָמְל� ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָעֵמל ַּתַחת 

 ַהָּׁשֶמׁש:
ֹּכל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְד� ַלֲעׂשוֹת  (י)

ּבוֹן ְּבֹכֲח� ֲעֵׂשה ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁש 
ְוַדַעת ְוָחְכָמה ִּבְׁשאוֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה 

 ֹהֵל� ָׁשָּמה:
ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי  (יא)

�א ַלַּקִּלים ַהֵּמרוֹץ ְו�א ַלִּגּבוִֹרים 
ַהִּמְלָחָמה ְוַגם �א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם 
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ְוַגם �א ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשר ְוַגם �א 
ֵעת ָוֶפַגע ִיְקֶרה ַלּיְדִעים ֵחן ִּכי־

 ֶאת־ֻּכָּלם:
ִּכי ַּגם �א־ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת־ִעּתוֹ  (יב)

ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצוָֹדה ָרָעה 
ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחזוֹת ַּבָּפח ָּכֵהם 

יּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם ְלֵעת ָרָעה 
 ְּכֶׁשִּתּפוֹל ֲעֵליֶהם ִּפְתאם:

ָחְכָמה ַּתַחת ַּגם־ֹזה ָרִאיִתי  (יג)
 ַהָּׁשֶמׁש ּוְגדוָֹלה ִהיא ֵאָלי:

ִעיר ְקַטָּנה ַוֲאָנִׁשים ָּבּה ְמָעט  (יד)
ּוָבא־ֵאֶליָה ֶמֶל� ָּגדוֹל ְוָסַבב ֹאָתּה 

 ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצוִֹדים ְּגֹדִלים:
ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם  (טו)

ּוִמַּלט־הּוא ֶאת־ָהִעיר ְּבָחְכָמתוֹ 
ם �א ָזַכר ֶאת־ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן ְוָאדָ 

 ַההּוא:
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ְוָאַמְרִּתי ָאִני טוָֹבה ָחְכָמה  (טז)
ִמְּגבּוָרה ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּוָיה 

 ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים:
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים  (יז)

 ִמַּזֲעַקת מוֵֹׁשל ַּבְּכִסיִלים:
ִמְּכֵלי ְקָרב טוָֹבה ָחְכָמה  (יח)

 ְוחוֶֹטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טוָֹבה ַהְרֵּבה:

 פרק י:
ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיִּביַע ֶׁשֶמן  (א)

רוֵֹקַח ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמָּכבוֹד ִסְכלּות 
 ְמָעט:

ֵלב ָחָכם ִליִמינוֹ ְוֵלב ְּכִסיל  (ב)
 ִלְׂשֹמאלוֹ:

ל] ְוַגם־ַּבֶּדֶר� ְּכֶׁשהָּסָכל [ְּכֶׁשָּסכָ  (ג)
ֹהֵל� ִלּבוֹ ָחֵסר ְוָאַמר ַלֹּכל ָסָכל 

 הּוא:
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ִאם־רּוַח ַהּמוֵֹׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶלי�  (ד)
ְמקוְֹמ� ַאל־ַּתַּנח ִּכי ַמְרֵּפא ַיִּניַח 

 ֲחָטִאים ְּגדוִֹלים:
ֵיׁש ָרָעה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש  (ה)

 ִּכְׁשָגָגה ֶׁשֹּיָצא ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט:
ַהֶּסֶכל ַּבְּמרוִֹמים ַרִּבים  ִנַּתן (ו)

 ַוֲעִׁשיִרים ַּבֵּׁשֶפל ֵיֵׁשבּו:
ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל־סּוִסים  (ז)

 ְוָׂשִרים הְלִכים ַּכֲעָבִדים ַעל־ָהָאֶרץ:
ֹחֵפר ּגּוָּמץ ּבוֹ ִיּפוֹל ּוֹפֵרץ ָּגֵדר  (ח)

 ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש:
 ַמִּסיַע ֲאָבִנים ֵיָעֵצב ָּבֶהם ּבוֵֹקעַ  (ט)

 ֵעִצים ִיָּסֶכן ָּבם:
ִאם־ֵקָהה ַהַּבְרֶזל ְוהּוא �א־ָפִנים  (י)

ִקְלַקל ַוֲחָיִלים ְיַגֵּבר ְוִיְתרוֹן ַהְכֵׁשיר 
 ָחְכָמה:

ִאם־ִיֹּׁש� ַהָּנָחׁש ְּבלוֹא־ָלַחׁש  (יא)
 ְוֵאין ִיְתרוֹן ְלַבַעל ַהָּלׁשוֹן:
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ִּדְבֵרי ִפי־ָחָכם ֵחן ְוִׂשְפתוֹת  (יב)
 ְּלֶעּנּו:ְּכִסיל ְּתבַ 

ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי־ִפיהּו ִסְכלּות  (יג)
 ְוַאֲחִרית ִּפיהּו הוֵֹללּות ָרָעה:

ְוַהָּסָכל ַיְרֶּבה ְדָבִרים �א־ֵיַדע  (יד)
ָהָאָדם ַמה־ֶׁשִּיְהֶיה ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה 

 ֵמַאֲחָריו ִמי ַיִּגיד לוֹ:
ֲעַמל ַהְּכִסיִלים ְּתַיְּגֶעּנּו ֲאֶׁשר  (טו)

 ָלֶלֶכת ֶאל־ִעיר:�א־ָיַדע 
ִאי־ָל� ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ� ָנַער  (טז)

 ְוָׂשַרִי� ַּבֹּבֶקר ֹיאֵכלּו:
ַאְׁשֵרי� ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ�  (יז)

ֶּבן־חוִֹרים ְוָׂשַרִי� ָּבֵעת ֹיאֵכלּו 
 ִּבְגבּוָרה ְו�א ַבְּׁשִתי:

ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ� ַהְּמָקֶרה  (יח)
 ם ִיְד�ף ַהָּבִית:ּוְבִׁשְפלּות ָיַדיִ 
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ִלְׂשחוֹק ֹעִׂשים ֶלֶחם ְוַיִין  (יט)
ְיַׂשַּמח ַחִּיים ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה 

 ֶאת־ַהּכל:
ַּגם ְּבַמָּדֲע� ֶמֶל� ַאל־ְּתַקֵּלל  (כ)

ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְב� ַאל־ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר 
ִּכי עוֹף ַהָּׁשַמִים יוִֹלי� ֶאת־ַהּקוֹל 

 ם [ְּכָנַפִים] ַיִּגיד ָּדָבר:ּוַבַעל הְּכָנַפיִ 
 

 פרק יא:
ַׁשַּלח ַלְחְמ� ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים  (א)

 ִּכי־ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו:
ֶּתן־ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמוָֹנה  (ב)

ִּכי �א ֵתַדע ַמה־ִּיְהֶיה ָרָעה 
 ַעל־ָהָאֶרץ:

ִאם־ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם  (ג)
ָיִריקּו ְוִאם־ִיּפוֹל ֵעץ ַעל־ָהָאֶרץ 

ַּבָּדרוֹם ְוִאם ַּבָּצפוֹן ְמקוֹם ֶׁשִּיּפוֹל 
 ָהֵעץ ָׁשם ְיהּוא:
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ֹׁשֵמר רּוַח �א ִיְזָרע ְוֹרֶאה  (ד)
 ֶבָעִבים �א ִיְקצוֹר:

ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנ� יוֵֹדַע ַמה־ֶּדֶר�  (ה)
ָהרּוַח ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה ָּכָכה 

ַמֲעֵׂשה ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר �א ֵתַדע ֶאת־
 ַיֲעֶׂשה ֶאת־ַהּכל:

ַּבֹּבֶקר ְזַרע ֶאת־ַזְרֶע� ְוָלֶעֶרב  (ו)
ַאל־ַּתַּנח ָיֶד� ִּכי ֵאיְנ� יוֵֹדע ֵאי ֶזה 

ִיְכַׁשר ֲהֶזה אוֹ־ֶזה ְוִאם־ְׁשֵניֶהם 
 ְּכֶאָחד טוִֹבים:

ּוָמתוֹק ָהאוֹר ְוטוֹב ַלֵעיַנִים  (ז)
 ִלְראוֹת ֶאת־ַהָּׁשֶמׁש:

ִּכי ִאם־ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִיְחֶיה  (ח)
ָהָאָדם ְּבֻכָּלם ִיְׂשָמח ְוִיְזֹּכר ֶאת־ְיֵמי 

ַהֹחֶׁש� ִּכי־ַהְרֵּבה ִיְהיּו ָּכל־ֶׁשָּבא 
 ָהֶבל:

ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתי� ִויִטיְב�  (ט)
ִלְּב� ִּביֵמי ְבחּורוֶֹת� ְוַהֵּל� ְּבַדְרֵכי 
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יֶני� ְוָדע ִּכי ִלְּב� ּוְבַמְרֵאי עֵ 
ַעל־ָּכל־ֵאֶּלה ְיִביֲא� ָהֱא�ִהים 

 ַּבִּמְׁשָּפט:
ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּב� ְוַהֲעֵבר ָרָעה  (י)

ִמְּבָׂשֶר� ִּכי־ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות 
 ָהֶבל:

 פרק יב:
ּוְזֹכר ֶאת־ּבוְֹרֶאי� ִּביֵמי  (א)

ְּבחּוֹרֶתי� ַעד ֲאֶׁשר �א־ָיֹבאּו ְיֵמי 
ָהָרָעה ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֹּתאַמר 

 ֵאין־ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ:
ַעד ֲאֶׁשר �א־ֶתְחַׁש� ַהֶּׁשֶמׁש  (ב)

ְוָהאוֹר ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכוָֹכִבים ְוָׁשבּו 
 ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם:

ַּבּיוֹם ֶׁשָּיֻזעּו ׁשְמֵרי ַהַּבִית  (ג)
לּו ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל ּוָבְט 
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ַהּטֲחנוֹת ִּכי ִמֵעטּו ְוָחְׁשכּו ָהראוֹת 
 ָּבֲאֻרּבוֹת:

ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק ִּבְׁשַפל  (ד)
קוֹל ַהַּטֲחָנה ְוָיקּום ְלקוֹל ַהִּצּפוֹר 

 ְוִיַּׁשחּו ָּכל־ְּבנוֹת ַהִּׁשיר:
ַּגם ִמָּגֹבַּה ִיָראּו ְוַחְתַחִּתים  (ה)

ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב ַּבֶּדֶר� ְוָיֵנאץ ַהָּׁשֵקד 
ְוָתֵפר ָהֲאִבּיוָֹנה ִּכי־ֹהֵל� ָהָאָדם 

ֶאל־ֵּבית עוָֹלמוֹ ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק 
 ַהּסוְֹפִדים:

ַעד ֲאֶׁשר �א־ֵיָרֵחק [ֵיָרֵתק] ֶחֶבל  (ו)
ַהֶּכֶסף ְוָתֻרץ ֻּגַּלת ַהָּזָהב ְוִתָּׁשֶבר ַּכד 

 ר:ַעל־ַהַּמּבּוַע ְוָנֹרץ ַהַּגְלַּגל ֶאל־ַהּבוֹ 
ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל־ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה  (ז)

ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל־ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר 
 ְנָתָנּה:

ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקוֶֹהֶלת  (ח)
 ַהֹּכל ָהֶבל:
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ְוֹיֵתר ֶׁשָהָיה ֹקֶהֶלת ָחָכם עוֹד  (ט)
ִלַּמד־ַּדַעת ֶאת־ָהָעם ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר ִּתֵּקן 

 ה:ְמָׁשִלים ַהְרּבֵ 
ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת ִלְמֹצא ִּדְבֵרי־ֵחֶפץ  (י)

 ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת:
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנוֹת  (יא)

ּוְכַמְׂשְמרוֹת ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפוֹת 
 ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד:

ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה ְּבִני ִהָּזֵהר ֲעׂשוֹת  (יב)
ֵקץ ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין 

 ְיִגַעת ָּבָׂשר:
סוֹף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע  (יג)

ֶאת־ָהֱא�ִהים ְיָרא ְוֶאת־ִמְצוָֹתיו 
 ְׁשמוֹר ִּכי־ֶזה ָּכל־ָהָאָדם:

ִּכי ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה ָהֱא�ִהים  (יד)
ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל־ֶנְעָלם ִאם־טוֹב 

 ְוִאם־ָרע:
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