
 קוהלת

ם, ָּדִוד-ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן א,א ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר  ב,א  .ֶמֶל ִּבירּוָׁשָלִ

-- ֲעָמלוֹ -ְּבָכל  :ָלָאָדם, ִּיְתרֹון-ַמה ג,א  .ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל, ֹקֶהֶלת

ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם , ּדֹור ֹהֵל ְודֹור ָּבא ד,א  .ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשַּיֲעֹמל

ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח --ְמקֹומוֹ -ְוֶאל; ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש, ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ה,א  .ָמֶדתעֹ 

סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵל ; ָצפֹון-ֶאל, ְוסֹוֵבב, ָּדרֹום-ֶאל, הֹוֵל ו,א  .ָׁשם, הּוא

, ַהָּים-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל- ָּכל ז,א  .ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוחַ -ְוַעל, ָהרּוחַ 

, ָׁשם ֵהם ָׁשִבים--ֶׁשַהְּנָחִלים ֹהְלִכים, ְמקֹום- ֶאל; ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלאְוַהּיָ 

ִתְׂשַּבע ַעִין -א; יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר-א, ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים-ָּכל ח,א  .ָלָלֶכת

-ּוַמה, הּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ֶּׁשָהָיה-ַמה ט,א  .ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמעַ -ְוא, ִלְראֹות

ֵיׁש ָּדָבר  י,א  .ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ָחָדׁש-ְוֵאין ָּכל; הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה, ֲעָׂשהֶּׁשּנַ 

ֲאֶׁשר ָהָיה , ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים  :ָחָדׁש הּוא, ֶזה-ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה



ִיְהֶיה -א, ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשִּיְהיּו; ָלִראֹׁשִנים, ֵאין ִזְכרֹון יא,א .ִמְּלָפֵננּו

 {פ{  .ָלַאֲחֹרָנה, ִעם ֶׁשִּיְהיּו--ָּכרֹוןָלֶהם זִ 

ם--ִיְׂשָרֵאל-ָהִייִתי ֶמֶל ַעל, ֲאִני ֹקֶהֶלת יב,א -ְוָנַתִּתי ֶאת יג,א  .ִּבירּוָׁשָלִ

הּוא ; ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה-ַעל ָּכל, ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ַּבָחְכָמה, ִלִּבי

-ָּכל-ֶאת, ָרִאיִתי יד,א  .ַלֲענֹות ּבוֹ --ֵני ָהָאָדםָנַתן ֱאִהים ִלבְ , ִעְנַין ָרע

ּוְרעּות , ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל; ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשַּנֲעׂשּו, ַהַּמֲעִׂשים

יּוַכל -א, ְוֶחְסרֹון; יּוַכל ִלְתֹקן-א, ְמֻעָּות טו,א  .רּוחַ 

ֲאִני ִהֵּנה ִהְגַּדְלִּתי --ֵלאֹמר, ִלִּבי-ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם טז,א  .ְלִהָּמנֹות

ם-ָהָיה ְלָפַני ַעל-ֲאֶׁשר-ַעל ָּכל, ְוהֹוַסְפִּתי ָחְכָמה ְוִלִּבי ָרָאה ; ְירּוָׁשָלִ

ְוַדַעת הֹוֵלת , ָוֶאְּתָנה ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמה יז,א  .ָחְכָמה ָוָדַעת, ַהְרֵּבה

- ָרב, ִּכי ְּבֹרב ָחְכָמה יח,א  .ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוחַ -ֶׁשַּגם, ָיַדְעִּתי  :ְוִׂשְכלּות

   .יֹוִסיף ַמְכאֹוב, ְויֹוִסיף ַּדַעת; ָּכַעס

 



ְוִהֵּנה ; ָּנא ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב-ְלָכה, ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי א,ב

ֹּזה -ַמה, ּוְלִׂשְמָחה; ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלל, ִלְׂשחֹוק ב,ב  .ָהֶבל, הּוא-ַגם

, ְוִלִּבי ֹנֵהג ַּבָחְכָמה; ְּבָׂשִרי-ִלְמׁשֹו ַּבַּיִין ֶאת, ַּתְרִּתי ְבִלִּבי ג,ב  .ֹעָׂשה

ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו -ֶאְרֶאה ֵאי-ַעד ֲאֶׁשר--ְוֶלֱאֹחז ְּבִסְכלּות

י ִלי ָּבִניִת   :ַמֲעָׂשי, ִהְגַּדְלִּתי ד,ב  .ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ַּתַחת ַהָּׁשַמִים

ְוָנַטְעִּתי ; ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים, ָעִׂשיִתי ִלי ה,ב  .ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים, ָּבִּתים

ַיַער , ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם--ְּבֵרכֹות ָמִים, ָעִׂשיִתי ִליו,ב  .ֶּפִרי-ֵעץ ָּכל, ָבֶהם

ַּגם ; ִלי ַבִית ָהָיה-ּוְבֵני, ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ז,ב  .צֹוֵמַח ֵעִצים

ִמֹּכל ֶׁשָהיּו ְלָפַני , ִמְקֶנה ָבָקר ָוֹצאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי

ם ; ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות, ֶּכֶסף ְוָזָהב-ָּכַנְסִּתי ִלי ַּגם ח,ב  .ִּבירּוָׁשָלִ

ִׁשָּדה -- ְוַתֲענֻגֹות ְּבֵני ָהָאָדם, ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרֹות

ם, ְוָגַדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתיט,ב  .ְוִׁשּדֹות ַאף ; ִמֹּכל ֶׁשָהָיה ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִ

- א  :א ָאַצְלִּתי ֵמֶהם, ְוֹכל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני י,ב  .ָעְמָדה ִּלי, ָחְכָמִתי



ָהָיה -ְוֶזה, ֲעָמִלי-ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל-ִּכי, ִׂשְמָחה-ִלִּבי ִמָּכל-ָמַנְעִּתי ֶאת

, ּוֶבָעָמל, ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו ָיַדי-ְּבָכל, ּוָפִניִתי ֲאִני יא,ב  .ֲעָמִלי-ָּכלִמ , ֶחְלִקי

ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת , ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ ; ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות

ִּכי ֶמה   :ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות, ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה יב,ב  .ַהָּׁשֶמׁש

ְוָרִאיִתי  יג,ב  .ָעׂשּוהּו, ְּכָבר-ֵאת ֲאֶׁשר, ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל, ָהָאָדם

-ִמן, ִּכיְתרֹון ָהאֹור--ַהִּסְכלּות-ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן, ָאִני

ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבֹראׁשוֹ  יד,ב  .ַהֹחֶׁש ,הֹוֵל ְוָיַדְעִּתי ַגם; ְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁש-

ְּכִמְקֵרה , ְוָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי טו,ב  .ֻּכָּלם-ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת, ִניָא

, ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי; ָאז ֹיֵתר, ְוָלָּמה ָחַכְמִּתי ֲאִני, ֲאִני ִיְקֵרִני-ַהְּכִסיל ַּגם

ְּבֶׁשְּכָבר   :ֹוָלםְלע, ַהְּכִסיל- ִּכי ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם טז,ב  .ֶזה ָהֶבל-ֶׁשַּגם

- ִעם, ְוֵאי ָימּות ֶהָחָכם, ַהֹּכל ִנְׁשָּכח, ַהָּיִמים ַהָּבִאים

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת , ִּכי ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה--ַהַחִּיים-ֶאת, ְוָׂשֵנאִתי יז,ב  .ַהְּכִסיל

, ֲעָמִלי-ָּכל-ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת יח,ב  .ּוְרעּות רּוחַ , ַהֹּכל ֶהֶבל-ִּכי  :ַהָּׁשֶמׁש



ּוִמי  יט,ב  .ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָרי, ֶׁשַאִּניֶחּנּו  :ֶׁשֲאִני ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

ֶׁשָעַמְלִּתי ְוֶׁשָחַכְמִּתי , ֲעָמִלי-ְוִיְׁשַלט ְּבָכל, ֶהָחָכם ִיְהֶיה אֹו ָסָכל, יֹוֵדעַ 

, ַעל--ִלִּבי-ְלַיֵאׁש ֶאת, ִניְוַסּבֹוִתי אֲ  כ,ב  .ָהֶבל, ֶזה-ַּגם; ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

ֶׁשֲעָמלֹו , ֵיׁש ָאָדם-ִּכי כא,ב  .ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשָעַמְלִּתי, ֶהָעָמל-ָּכל

-ַּגם--ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקוֹ , ּבוֹ -ּוְלָאָדם ֶׁשא ָעַמל; ּוְבִכְׁשרֹון--ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת

, ּוְבַרְעיֹון, ֲעָמלוֹ -ְּבָכל, ָאָדםֹהֶוה לָ - ִּכי ֶמה כב,ב  .ְוָרָעה ַרָּבה, ֶזה ֶהֶבל

ָוַכַעס , ָיָמיו ַמְכֹאִבים-ִּכי ָכל כג,ב  .ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ְׁשהּוא ָעֵמל--ִלּבוֹ 

טֹוב -ֵאין כד,ב  .ֶהֶבל הּוא, ֶזה-ַּגם; ָׁשַכב ִלּבוֹ -א, ַּבַּלְיָלה-ַּגם--ִעְנָינוֹ 

ֹזה ָרִאיִתי -ַּגם; ֹו טֹוב ַּבֲעָמלוֹ ַנְפׁש-ְוֶהְרָאה ֶאת, ָּבָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה

חּוץ , ִּכי ִמי ֹיאַכל ּוִמי ָיחּוׁש כה,ב  .ִּכי ִמַּיד ָהֱאִהים ִהיא, ָאִני

; ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה, ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו כו,ב  .ִמֶּמִּני

ֶזה - ַּגם--ב ִלְפֵני ָהֱאִהיםָלֵתת ְלטוֹ , ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאֹסף ְוִלְכנֹוס

  .ּוְרעּות רּוחַ , ֶהֶבל


