
טֹוב ָלֶלֶכת  ב,ז  .ִמּיֹום ִהָּוְלדוֹ , ְויֹום ַהָּמֶות; ִמֶּׁשֶמן טֹוב, ֹוב ֵׁשםט א,ז

; ָהָאָדם-הּוא סֹוף ָּכל, ַּבֲאֶׁשר--ֵּבית ִמְׁשֶּתה-ִמֶּלֶכת ֶאל, ֵאֶבל-ֵּבית-ֶאל

ִייַטב , ֹרַע ָּפִניםבְ -ִּכי  :ִמְּׂשחֹוק, טֹוב ַּכַעס ג,ז  .ִלּבוֹ -ִיֵּתן ֶאל, ְוַהַחי

, טֹוב ה,ז  .ְוֵלב ְּכִסיִלים ְּבֵבית ִׂשְמָחה, ֵלב ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאֶבלד,ז  .ֵלב

ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים  ו,ז  .ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים, ֵמִאיׁש--ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם

ְיהֹוֵלל , ִּכי ָהֹעֶׁשק ז,ז  .ָהֶבל, ֶזה-ְוַגם; ֵּכן ְׂשֹחק ַהְּכִסיל, ַּתַחת ַהִּסיר

טֹוב ; ֵמֵראִׁשיתוֹ , טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר ח,ז  .ַמָּתָנה, ֵלב-ִויַאֵּבד ֶאת; ָחָכם

ַאלט,ז  .רּוחַ -ִמְּגַבּה, רּוחַ -ֶאֶר-ְּבֵחיק , ִּכי ַכַעס   :ִלְכעֹוס, ְּתַבֵהל ְּברּוֲח

ָהיּו , ים ָהִראֹׁשִניםֶׁשַהָּיִמ --ֶמה ָהָיה, ֹּתאַמר-ַאל י,ז  .ְּכִסיִלים ָינּוחַ 

, טֹוָבה ָחְכָמה יא,ז  .ֶזה- ָׁשַאְלָּת ַעל, ִּכי א ֵמָחְכָמה  :טֹוִבים ֵמֵאֶּלה

; ְּבֵצל ַהָּכֶסף, ִּכי ְּבֵצל ַהָחְכָמה יב,ז  .ְלֹרֵאי ַהָּׁשֶמׁש, ְוֹיֵתר; ַנֲחָלה-ִעם

ַמֲעֵׂשה -תאֶ , ְרֵאה יג,ז  .ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליהָ , ְוִיְתרֹון ַּדַעת

ְּביֹום טֹוָבה ֱהֵיה  יד,ז  .ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותוֹ , ִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן   :ָהֱאִהים



-ַעל, ָעָׂשה ָהֱאִהים, ֶזה-ֶזה ְלֻעַּמת-ַּגם ֶאת; ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה, ְבטֹוב

, יַהֹּכל ָרִאיִת -ֶאת טו,ז  .ְמאּוָמה, ִּדְבַרת ֶׁשא ִיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָריו

ַמֲאִרי , ְוֵיׁש ָרָׁשע, ֹאֵבד ְּבִצְדקוֹ , ֵיׁש ַצִּדיק; ִּביֵמי ֶהְבִלי

, ָלָּמה  :ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר-ְוַאל, ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה-ַאל טז,ז  .ְּבָרָעתוֹ 

ְּבא , ָלָּמה ָתמּות  :ְּתִהי ָסָכל-ְוַאל, ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה-ַאל יז,ז  .ִּתּׁשֹוֵמם

ַּתַּנח ֶאת-ִמֶּזה ַאל-ְוַגם, טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאֹחז ָּבֶזה יח,ז  .ִעֶּת-ִּכי  :ָיֶד -

, ֵמֲעָׂשָרה--ָּתֹעז ֶלָחָכם, ַהָחְכָמה יט,ז  .ֻּכָּלם-ֵיֵצא ֶאת, ְיֵרא ֱאִהים

ֲאֶׁשר --ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ, ִּכי ָאָדם כ,ז  .ָּבִעיר, ֲאֶׁשר ָהיּו, ַׁשִּליִטים

ִּתֵּתן -ַאל, ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו-ַּגם ְלָכל כא,ז  .ְוא ֶיֱחָטא, ּטֹוב-ַיֲעֶׂשה

א  :ִלֶּב ִתְׁשַמע ֶאת-ֲאֶׁשר-ַעְבְּד ,ְּפָעִמים ַרּבֹות-ִּכי ַּגם כב,ז  .ְמַקְלֶל ,

ִנִּסיִתי , ֹזה-ָּכל כג,ז  .ִקַּלְלָּת ֲאֵחִרים, )ַאָּתה(את -ֲאֶׁשר ַּגם  :ָיַדע ִלֶּב

-ַמה, ָרחֹוק כד,ז  .ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני, ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה; ָחְכָמהבַ 

, ַסּבֹוִתי ֲאִני ְוִלִּבי ָלַדַעת ְוָלתּור כה,ז  .ִמי ִיְמָצֶאּנּו, ְוָעֹמק ָעֹמק; ֶּׁשָהָיה



ְוַהִּסְכלּות , ְוָלַדַעת ֶרַׁשע ֶּכֶסל; ּוַבֵּקׁש ָחְכָמה ְוֶחְׁשּבֹון

ִהיא ְמצֹוִדים -ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ֶאת, ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות כו,ז  .הֹוֵללֹות

, ִיָּמֵלט ִמֶּמָּנה, טֹוב ִלְפֵני ָהֱאִהים; ֲאסּוִרים ָיֶדיהָ --ַוֲחָרִמים ִלָּבּה

, ַאַחת ְלַאַחת; ָאְמָרה ֹקֶהֶלת, ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי כז,ז  .ִיָּלֶכד ָּבּה, ְוחֹוֵטא

ָאָדם ֶאָחד   :ְוא ָמָצאִתי, ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי-ֲאֶׁשר עֹוד כח,ז  .ִלְמֹצא ֶחְׁשּבֹון

ֶזה -ְלַבד ְרֵאה כט,ז  .א ָמָצאִתי, ֵאֶּלה-ְוִאָּׁשה ְבָכל--ָמָצאִתי, ֵמֶאֶלף

, ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו; ָהָאָדם ָיָׁשר-ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאִהים ֶאת, ָמָצאִתי

  .ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים

 

ְוֹעז , ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו; ֵּפֶׁשר ָּדָבר, ּוִמי יֹוֵדעַ , ְּכֶהָחָכם, ִמי א,ח 

ִּדְבַרת ְׁשבּוַעת , ְוַעל, ֶמֶל ְׁשֹמר-ִּפי, ֲאִני ב,ח  .ָּפָניו ְיֻׁשֶּנא

-ִּכי ָּכל  :ַּתֲעֹמד ְּבָדָבר ָרע-ַאל, ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו ֵּתֵל-ַאל ג,ח  .ֱאִהים



- ַמה, לוֹ -ּוִמי ֹיאַמר; ִׁשְלטֹון, ֶמֶל-ַּבֲאֶׁשר ְּדַברד,ח  .ַיֲעֶׂשה, ץֲאֶׁשר ַיְחּפֹ 

ֵיַדע ֵלב , ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט; א ֵיַדע ָּדָבר ָרע, ׁשֹוֵמר ִמְצָוה ה,ח  .ַּתֲעֶׂשה

ַרָּבה , ָרַעת ָהָאָדם- ִּכי  :ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט, ֵחֶפץ-ִּכי ְלָכל ו,ח  .ָחָכם

ִמי ַיִּגיד , ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה  :ֶּׁשִּיְהֶיה-ַמה, ֵאיֶנּנּו ֹיֵדעַ -יּכִ  ז,ח  .ָעָליו

ְוֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום , ָהרּוחַ -ִלְכלֹוא ֶאת, ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוחַ  ח,ח  .לוֹ 

- ֶאת, ְיַמֵּלט ֶרַׁשע- ְוא; ְוֵאין ִמְׁשַלַחת ַּבִּמְלָחָמה, ַהָּמֶות

ֲאֶׁשר , ַמֲעֶׂשה-ְלָכל, ִלִּבי-ְוָנתֹון ֶאת, ֶזה ָרִאיִתי-ָּכל-ֶאת ט,ח  .ְּבָעָליו

ְלַרע --ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם, ֵעת  :ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

, ּוִמְּמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵּלכּו, ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרָׁשִעים ְקֻבִרים ָוָבאּו י,ח  .לוֹ 

ַנֲעָׂשה -ֲאֶׁשר ֵאין יא,ח  .ָהֶבל, ֶזה-ַּגם; ָעׂשּו-ר ֵּכןֲאׁשֶ , ְוִיְׁשַּתְּכחּו ָבִעיר

-- ָּבֶהם, ָהָאָדם-ֵּכן ָמֵלא ֵלב ְּבֵני-ַעל; ַמֲעֵׂשה ָהָרָעה ְמֵהָרה, ִפְתָגם

- ַּגם, ִּכי  :ּוַמֲאִרי לוֹ -- ֹעֶׂשה ָרע ְמַאת, ֲאֶׁשר ֹחֶטא יב,ח  .ַלֲעׂשֹות ָרע

ֲאֶׁשר ִייְראּו , ִיְרֵאי ָהֱאִהיםּטֹוב לְ - ֲאֶׁשר ִיְהֶיה, יֹוֵדַע ָאִני



ֲאֶׁשר --ַיֲאִרי ָיִמים ַּכֵּצל- ְוא, ִיְהֶיה ָלָרָׁשע-ְוטֹוב א יג,ח  .ִמְּלָפָניו

, ָהָאֶרץ-ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל, ֶהֶבל-ֶיׁש יד,ח  .ִמִּלְפֵני ֱאִהים, ֵאיֶנּנּו ָיֵרא

ְוֵיׁש ְרָׁשִעים , ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעיםֲאֶׁשר ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ֲאֵלֶהם 

ֶזה -ֶׁשַּגם, ָאַמְרִּתי   :ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים

טֹוב ָלָאָדם ַּתַחת -ֲאֶׁשר ֵאין, ַהִּׂשְמָחה-ֶאת, ְוִׁשַּבְחִּתי ֲאִני טו,ח  .ָהֶבל

ְיֵמי , הּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלוֹ וְ ; ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמֹוחַ -ִּכי ִאם, ַהֶּׁשֶמׁש

-ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת טז,ח  .ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש--לֹו ָהֱאִהים-ָנַתן- ַחָּייו ֲאֶׁשר

ִּכי   :ָהָאֶרץ-ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל, ָהִעְנָין-ְוִלְראֹות ֶאת, ָלַדַעת ָחְכָמה, ִלִּבי

-ָּכל-ֶאת, ְוָרִאיִתי יז,ח  .ּנּו ֹרֶאהְּבֵעיָניו ֵאינֶ , ֵׁשָנה--ּוַבַּלְיָלה, ַגם ַּבּיֹום

ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה -ִּכי א יּוַכל ָהָאָדם ִלְמצֹוא ֶאת, ַמֲעֵׂשה ָהֱאִהים

-ְוַגם ִאם; ְּבֶׁשל ֲאֶׁשר ַיֲעֹמל ָהָאָדם ְלַבֵּקׁש ְוא ִיְמָצא, ַהֶּׁשֶמׁש-ַתַחת

  .א יּוַכל ִלְמֹצא, ֹיאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת

 


