
Kohelet chap. 3 - 4 

 {פ{  .ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֵחֶפץ-ְוֵעת ְלָכל; ְזָמן, ַלֹּכל א,ג

 ;ְוֵעת ָלמּות        ,ֵעת ָלֶלֶדת        ב,ג

 .ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּועַ         ,ֵעת ָלַטַעת          

 ,ְוֵעת ִלְרּפֹוא        ת ַלֲהרֹוגעֵ         ג,ג

 .ְוֵעת ִלְבנֹות        ֵעת ִלְפרֹוץ          

 ,ְוֵעת ִלְׂשחֹוק          ֵעת ִלְבּכֹות        ד,ג

 .ְוֵעת ְרקֹוד        ֵעת ְספֹוד           

 ;ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִנים        ,ֵעת ְלַהְׁשִלי ֲאָבִנים        ה,ג

 .ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַחֵּבק        , ֵעת ַלֲחבֹוק          

 ,ְוֵעת ְלַאֵּבד        ֵעת ְלַבֵּקׁש         ו,ג

 .ְוֵעת ְלַהְׁשִלי        ֵעת ִלְׁשמֹור          



 ,ְוֵעת ִלְתּפֹור        ֵעת ִלְקרֹועַ         ז,ג

 .ְוֵעת ְלַדֵּבר        ֵעת ַלֲחׁשֹות          

 ,ְוֵעת ִלְׂשֹנא        ֶלֱאֹהב  ֵעת        ח,ג

 {פ{  .ְוֵעת ָׁשלֹום        ֵעת ִמְלָחָמה          

-ָרִאיִתי ֶאת י,ג  .הּוא ָעֵמל, ַּבֲאֶׁשר, ָהעֹוֶׂשה, ִּיְתרֹון-ַמה         ט,ג

, ַהֹּכל ָעָׂשה-ֶאת יא,ג  .ַלֲענֹות ּבוֹ --ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאִהים ִלְבֵני ָהָאָדם, ָהִעְנָין

ִיְמָצא ָהָאָדם -ִמְּבִלי ֲאֶׁשר א--ָנַתן ְּבִלָּבם, ָהֹעָלם-ַּגם ֶאת; ה ְבִעּתוֹ ָיפֶ 

ִּכי , ָיַדְעִּתי יב,ג  .סֹוף-ֵמֹראׁש ְוַעד, ָעָׂשה ָהֱאִהים-ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר-ֶאת

- ָּכלְוַגם  יג,ג  .ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו, ִלְׂשמֹוחַ -ִּכי ִאם--ֵאין טֹוב ָּבם

, ַמַּתת ֱאִהים--ֲעָמלוֹ -ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל, ָהָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה

-- ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהֱאִהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם-ִּכי ָּכל, ָיַדְעִּתי יד,ג  .ִהיא

ֶׁשִּיְראּו , ְוָהֱאִהים ָעָׂשה; ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגֹרעַ , ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף

; ַוֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר ָהָיה, ֶּׁשָהָיה ְּכָבר הּוא-ַמה טו,ג  .יוִמְּלָפנָ 



ְמקֹום   :ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ְועֹוד ָרִאיִתי טז,ג  .ִנְרָּדף-ְיַבֵּקׁש ֶאת, ְוָהֱאִהים

, ָאַמְרִּתי ֲאִני יז,ג  .ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע, ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה ָהֶרַׁשע

, ֵחֶפץ-ֵעת ְלָכל-ִּכי  :ִיְׁשֹּפט ָהֱאִהים, ָהָרָׁשע- ַהַּצִּדיק ְוֶאת-ֶאת--יְּבִלּבִ 

, ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם-ַעל--ְּבִלִּבי, ָאַמְרִּתי ֲאִני יח,ג  .ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשם-ְוַעל ָּכל

ִּכי ִמְקֶרה  יט,ג  .ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם-ְׁשֶהם, ְוִלְראֹות; ְלָבָרם ָהֱאִהים

ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות -- ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם, ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה-יְבנֵ 

ִּכי ַהֹּכל , ַהְּבֵהָמה ָאִין-ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן; ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל, ֶזה

ְוַהֹּכל ָׁשב , ֶהָעָפר-ַהֹּכל ָהָיה ִמן; ָמקֹום ֶאָחד-ֶאל, ַהֹּכל הֹוֵל כ,ג  .ָהֶבל

; ְלָמְעָלה, ָהֹעָלה ִהיא--רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם, ִמי יֹוֵדעַ  כא,ג  .ֶהָעָפר-ֶאל

ִּכי ֵאין טֹוב , ְוָרִאיִתי כב,ג  .ְלַמָּטה ָלָאֶרץ, ַהֹּיֶרֶדת ִהיא--ַהְּבֵהָמה, ְורּוחַ 

ִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו   :ֶחְלקוֹ , הּוא-ִּכי--ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו

  .ִּיְהֶיה ַאֲחָריוְּבֶמה ׁשֶ , ִלְראֹות

  



ַּתַחת , ֲאֶׁשר ַנֲעִׂשים, ָהֲעֻׁשִקים-ָּכל-ָוֶאְרֶאה ֶאת, ְוַׁשְבִּתי ֲאִני א,ד

ּוִמַּיד ֹעְׁשֵקיֶהם , ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ְוִהֵּנה ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים; ַהָּׁשֶמׁש

-ִמן--ֶׁשְּכָבר ֵמתּו, ַהֵּמִתים-ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ב,ד  .ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ֹּכחַ 

, ֲעֶדן-ֵאת ֲאֶׁשר--ִמְּׁשֵניֶהם, ְוטֹוב ג,ד  .ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה, ַהַחִּיים

ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת , ַהַּמֲעֶׂשה ָהָרע-ָרָאה ֶאת-ֲאֶׁשר א  :א ָהָיה

ִּכי -- ַּמֲעֶׂשהִּכְׁשרֹון הַ - ְוֵאת ָּכל, ָעָמל-ָּכל-ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ד,ד  .ַהָּׁשֶמׁש

ַהְּכִסיל ֹחֵבק  ה,ד  .ּוְרעּות רּוחַ , ֶזה ֶהֶבל-ַּגם; ֵמֵרֵעהּו, ִאיׁש-ִהיא ִקְנַאת

ִמְּמא ָחְפַנִים --ְמא ַכף ָנַחת, טֹוב ו,ד  .ְּבָׂשרוֹ -ְוֹאֵכל ֶאת, ָיָדיו-ֶאת

ֵיׁש  ח,ד  .ֶמׁשַּתַחת ַהּׁשָ , ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל ז,ד .ּוְרעּות רּוחַ , ָעָמל

עיניו -ַּגם--ֲעָמלוֹ -ְוֵאין ֵקץ ְלָכל, לוֹ -ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני ַּגם ֵּבן ָוָאח ֵאין

--ַנְפִׁשי ִמּטֹוָבה-ּוְמַחֵּסר ֶאת, ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל; ִתְׂשַּבע ֹעֶׁשר-א, )ֵעינוֹ (

ֲאֶׁשר   :ָהֶאָחד-ִמן, טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ט,ד  .הּוא, ֶזה ֶהֶבל ְוִעְנַין ָרע-ַּגם

-ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת, ִיֹּפלּו-ִּכי ִאם י,ד  .ַּבֲעָמָלם, ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב-ֵיׁש



ִיְׁשְּכבּו -ַּגם ִאם יא,ד  .ַלֲהִקימוֹ , ְוֵאין ֵׁשִני, ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול, ְוִאילוֹ ; ֲחֵברוֹ 

-- ָהֶאָחד, ִיְתְקפוֹ -ְוִאם יב,ד  .ָחםֵאי יֵ , ּוְלֶאָחד; ְוַחם ָלֶהם, ְׁשַנִים

טֹוב  יג,ד  .ִיָּנֵתק, א ִבְמֵהָרה, ַהְמֻׁשָּלׁש, ְוַהחּוט; ַיַעְמדּו ֶנְגּדוֹ , ַהְּׁשַנִים

ָיַדע ְלִהָּזֵהר -ֲאֶׁשר א, ִמֶּמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל--ְוָחָכם, ֶיֶלד ִמְסֵּכן

נֹוַלד , ִּכי ַּגם ְּבַמְלכּותוֹ   :ָיָצא ִלְמ , ִמֵּבית ָהסּוִרים- ִּכי יד,ד  .עֹוד

ִעם -- ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ַהְמַהְּלִכים, ַהַחִּיים-ָּכל-ֶאת, ָרִאיִתי טו,ד  .ָרׁש

-ְלֹכל ֲאֶׁשר, ָהָעם-ֵקץ ְלָכל-ֵאיןטז,ד  .ֲאֶׁשר ַיֲעֹמד ַּתְחָּתיו, ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני

, ֶזה ֶהֶבל-ַגם-ִּכי  :בוֹ -ּוא ִיְׂשְמח, ַּגם ָהַאֲחרֹוִנים--ָהָיה ִלְפֵניֶהם

, ֵּבית ָהֱאִהים-ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵל ֶאל, )ַרְגְל(ְׁשֹמר רגליך  יז,ד  .ְוַרְעיֹון רּוחַ 

  .ַלֲעׂשֹות ָרע, ֵאיָנם יֹוְדִעים-ִּכי  :ִמֵּתת ַהְּכִסיִלים ָזַבח, ְוָקרֹוב ִלְׁשֹמעַ 

 


