קהלת ECCLESIASTES
ירוש ָּ ָֽלם׃
1 1דברי ק ֶ ָ֣ה ֶלת ֶבן־ ָּדוד ֶמ ֶלְך ב ָּ
2הבל ה ָּבלים ָּא ַ ָ֣מר ק ֶה ֶלת ה ֵ֥בל ה ָּבלים ַה ֵ֥כל ָּ ָֽה ֶבל׃
ַ 3מה־יתרון ָּ ָֽל ָּא ָּ ִ֑דם ב ָּכל־ע ָּמלו ֶ ָֽשיַ עמל ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
4דור הלְך ו ָ֣דור ָּבא ו ָּה ָּא ֶרץ לעו ָּ ֵ֥לם ע ָּ ָֽמ ֶדת׃
זור ַ ָֽח הוא ָּ ָֽשם׃
5וזָּ ַ ֵ֥רח ַה ֶש ֶמש ָּובָ֣א ַה ָּ ִ֑ש ֶמש ו ֶאל־מקומו שואף ֵ֥
6הולְך ֶאל־ ָּדרום וסובב ֶאל־ ָּצ ִ֑פון סובב׀ סבב הולְָ֣ך ָּהר ַוח
ו ַעל־סביב ָּתיו ָּ ֵ֥שב ָּה ָֽר ַוח׃
ָּ 7כל־ ַהנ ָּחלים הל ָ֣כים ֶאל־ ַהיָּ ם ו ַה ָּים אי ֶ ָ֣ננו ָּמ ִ֑לא ֶאל־מקום ֶש ַהנ ָּחלים
ָֽהלכים ָּשם ֵ֥הם ָּשבים ָּל ָּ ָֽל ֶכת׃
א־יוכל איש ל ַד ִ֑בר לא־תׂש ַ ֵ֥בע ַעין לראות
ַ ֵ֥
ָּ 8כל־ ַהד ָּב ָ֣רים יגעים ל
ולא־ת ָּמ ֵ֥לא אזֶ ן מש ָֽמ ַע׃
ל־ח ָּדש
ַ 9מה־ ֶ ָֽש ָּהיָּ ה ָ֣הוא ֶשיהיֶ ה ו ַמה־ ֶש ַ ָֽנע ָּׂשה הוא ֶשי ָּע ֶ ִׂ֑שה ו ֵ֥אין ָּכ ָּ
ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
ֵ֥ 11יש ָּד ָּבר ֶשיא ַ ֵ֥מר ראה־ ֶזה ָּח ָּ ָ֣דש ִ֑הוא כ ָּבר ָּה ָּיָ֣ה ל ָֽע ָּלמים א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה
מל ָּפנָֽנו׃
ֵ֥ 11אין זכרון ָּלראש ִ֑נים וגַ ם ָּל ַאחרנים ֶשיהיו ָֽלא־יה ֶיה ָּל ֶהם ז ָּכרון ֵ֥עם
ֶשיהיו ָּל ַאחר ָּ ָֽנה׃

פ

12א ָ֣ני ק ֶה ֶלת ָּה ֵ֥ייתי ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּראל בירו ָּש ָּ ָֽלם׃
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13ונָּ ַ ָ֣תתי ֶאת־לבי לדרוש ו ָּלתור ַ ָֽב ָּחכ ָּמה ַעל ָּכל־א ֶ ֵ֥שר נַ ע ָּׂשה ַ ָ֣ת ַחת
ַה ָּש ָּ ִ֑מים ָ֣הוא׀ ענַיַָֽ֣ן ָּרע נָּ ַתן ֱאֹלהים לבנֵ֥י ָּה ָּא ָּדם ַלענֵ֥ ות ָֽבו׃
ָּ 14ראיתי ֶאת־ ָּכל־ ַ ָֽה ַמעׂשים ֶ ָֽשנַ עׂשו ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש וה ֵ֥נה ַהכל ֶה ֶבל
ור ֵ֥עות ָֽר ַוח׃
א־יוכל לה ָּמנָֽ ות׃
ַ ֵ֥
15מעָּות לא־יו ַ ָ֣כל לת ִ֑קן ו ֶחסרון ל
הוספתי ָּחכ ָּמה ַעל
16ד ַברתי אני עם־לבי לאמר אני הנה הג ַדלתי ו ַ
רוש ָּלִ֑ם ולבי ָּר ָּ ֵ֥אה ַהרבה ָּחכ ָּ ֵ֥מה וָּ ָּ ָֽד ַעת׃
ר־ה ָּיֵ֥ה ל ָּפ ַני ַעל־י ָּ
ָּכל־א ֶש ָּ
ם־זֵ֥ה
17וָּ ֶאת ָּנה לבי ָּל ַ ָ֣ד ַעת ָּחכ ָּמה ו ַ ֵ֥ד ַעת הוללות וׂשכלִ֑ ות יָּ ַדעתי ֶשגַ ֶ
הוא ַרעיֵ֥ ון ָֽר ַוח׃
יוסיף ַמכ ָֽאוב׃
יוסיף ַד ַעת ֵ֥
18כי ב ֵ֥רב ָּחכ ָּמה ָּרב־ ָּ ִ֑כ ַעס ו ֵ֥
ָּ 1 2א ַמר ָֽתי אני בלבי ל ָּכה־ ָּנא אנַ ס ָּכה בׂשמ ָּחה ור ָ֣אה ב ִ֑טוב והנֵ֥ה
גַ ם־הוא ָּ ָֽה ֶבל׃
2לׂשחוק ָּא ַ ָ֣מרתי מהו ָּ ִ֑לל ולׂשמ ָּחה ַמה־ ֵ֥זה ע ָּ ָֽׂשה׃
ָ֣ ַ 3תרתי בלבי למ ֵ֥שוְך ַב ַיַֽין ֶאת־ב ָּׂש ִ֑רי ול ִ֞בי נהג ַ ָֽב ָּחכ ָּמה ו ֶל ֱא ָ֣חז
ר־אר ֶאה אי־זֶ ה טוב לבני ָּה ָּא ָּדם א ֶשר יַ עׂשו ַ ָ֣ת ַחת
בסכלות ַעָ֣ד א ֶש ֶ
יהם׃
ַה ָּש ַמים מס ַפר י ֵ֥מי ַחי ֶ ָֽ
4הג ַדלתי ַמע ָּ ִׂ֑שי ָּבניתי לי ָּבתים נָּ ַ ֵ֥טעתי לי כ ָּר ָֽמים׃
ָּ 5ע ָׂ֣שיתי לי גַ נות ו ַפרד ִ֑סים ונָּ ַ ֵ֥טעתי ָּב ֶהם ֵ֥עץ ָּכל־ ֶ ָֽפרי׃
ָּ 6ע ֵׂ֥שיתי לי בר ָ֣כות ָּ ִ֑מים ל ַהש ָ֣קות מ ֶהם ַי ַער צו ֵ֥מ ַח ע ָֽצים׃
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י־בית ָּ ָ֣היָּ ה ִ֑לי ַגָ֣ם מקנֶ ה ָּב ָּקר וָּ צאן ַהרבה
ָּ 7קניתי ע ָּב ָ֣דים וש ָּפחות ובנ ַ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ָּ ָ֣היָּ ה לי מכל ֶ ָֽש ָּהיֵ֥ ו ל ָּפ ַני ב ָּ
ָּ 8כ ַנסתי לי גַ ם־ ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב וסג ַ ֵ֥לת מ ָּלכים ו ַהמדינִ֑ ות ָּעׂשיתי לי ָּש ָ֣רים
ו ָּשרות ו ַתענוגת בנֵ֥י ָּה ָּא ָּדם ש ָּ ֵ֥דה וש ָֽדות׃
9וגָּ ַ ָ֣דלתי והו ַספתי מכל ֶש ָּה ָּ ֵ֥יה ל ָּפ ַני בירו ָּש ָּ ִ֑לם ַ ֵ֥אף ָּחכ ָּמתי ָּ ֵ֥עמ ָּדה ָֽלי׃
שר ָּ ָֽשאלָ֣ ו עינַ י ֵ֥לא ָּא ַצלתי מ ֶ ִ֑הם ָֽלא־ ָּמנַ עתי ֶאת־לבי
11וכל א ֶ ָ֣
ָֽה־ה ָּיֵ֥ה ֶחלָקי מ ָּכל־ע ָּמ ָֽלי׃
מ ָּכל־ׂשמ ָּחה ָֽכי־לבי ָּׂשמ ַח מ ָּכל־ע ָּמלי ו ֶז ָּ
11ו ָּפ ָ֣ני ָֽתי אני ב ָּכל־ ַמע ַׂשי ֶ ָֽש ָּע ָׂ֣שו יָּ ַדי ו ֶ ָֽב ָּע ָּמל ֶש ָּע ַ ָ֣מלתי ַלע ִׂ֑שות והנה
ַה ֵ֥כל ֶה ֶבל ור ָ֣עות ר ַוח ו ֵ֥אין יתרון ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
12ו ָּפני ָֽתי אני לר ָ֣אות ָּחכ ָּמה והוללות וסכלִ֑ ות ָ֣כי׀ ֶ ָ֣מה ָּה ָּא ָּדם ֶשיָּבוא
ַאח ָ֣רי ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥את א ֶשר־כ ָּבר ָּע ָֽׂשוהו׃
13ו ָּר ָ֣איתי ָּאני ֶש ֵ֥יש יתרון ַ ָֽל ָּחכ ָּמה מן־ ַהסכלִ֑ ות ָֽכית ֵ֥רון ָּהאור
ן־ה ָֽח ֶשְך׃
מ ַ
ָֽ ֶ 14ה ָּח ָּכם עי ָּ ָ֣ניו בראשו ו ַהכסיל ַב ָ֣ח ֶשְך הו ִ֑לְך ויָּ ַ ָ֣דעתי גַ ם־ ָּאני ֶשמק ֶ ֵ֥רה
ֶא ָּחד יק ֶ ֵ֥רה ֶאת־כ ָּ ָֽלם׃
15ו ָּא ַמר ָֽתי אני בלבי כמקרה ַהכסיל גַ ם־א ָ֣ני יקרני ו ָּל ָּמה ָּח ַכמתי אני
ם־זה ָּ ָֽה ֶבל׃
יותר וד ַבָ֣רתי בלבי ֶשגַ ֶ
ָּ ָ֣אז ִ֑
16כי אין זכרון ֶל ָּח ָּכם ָֽעם־ ַהכסיל לעו ָּ ִ֑לם ב ֶשכ ִָּ֞בר ַהיָּ מים ַה ָּבאים ַה ָ֣כל
ם־הכ ָֽסיל׃
נש ָּכח ואיְך יָּ ֵ֥מות ֶה ָּח ָּכם ָֽע ַ
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ת־ה ַחיים ָ֣כי ַרע ָּע ַלי ַ ָֽה ַמע ֶׂשה ֶשנַ ע ָּׂשה ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש
17ו ָּׂשנאתי ֶא ַ ָ֣
י־ה ֵ֥כל ֶה ֶבל ור ֵ֥עות ָֽר ַוח׃
ָֽכ ַ
ש ַאני ֶחנו ָּל ָּא ָּדם
18ו ָּׂשנא ָֽתי אני ֶאת־ ָּכל־ע ָּמלי ֶשא ֵ֥ני ָּעמל ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש ֶ ָ֣
ֶשיה ֶיֵ֥ה ַאח ָּ ָֽרי׃
19ו ָ֣מי יוד ַע ֶ ָֽה ָּח ָּכם יהיֶ ה ָ֣או ָּס ָּכל ויש ַלט ב ָּכל־ע ָּמלי ֶ ָֽש ָּע ַ ֵ֥מלתי
ו ֶש ָּח ַכמתי ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש גַ ם־ ֶזה ָּ ָֽה ֶבל׃
21ו ַס ֵ֥בו ָֽתי אני ליַ ָ֣אש ֶאת־ל ִ֑בי ַ ֵ֚על ָּכל־ ֶ ָ֣ה ָּע ָּמל ֶש ָּע ַמלתי ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
21כי־י ָ֣ש ָּא ָּדם ֶשע ָּמלו ב ָּחכ ָּ ֵ֥מה וב ַד ַעת ובכש ִ֑רון ול ָּא ָּ ִ֞דם ֶשלא ָּ ָֽע ַמל־בו
ית ֶנָ֣נו ֶחלקו גַ ם־ ֶ ֵ֥זה ֶה ֶבל ו ָּר ָּ ֵ֥עה ַר ָּ ָֽבה׃
22כי ֶ ָֽמה־הֶוה ָּ ָֽל ָּא ָּדם ב ָּכל־ע ָּמלו וב ַרעיון ל ִ֑בו ֶש ֵ֥הוא ָּעמל ַ ֵ֥ת ַחת
ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
23כי ָּכל־יָּ ָּ ָ֣מיו ַמכאבים וָּ ַכ ַעס עניָּ נו גַ ם־ ַב ַלי ָּלה לא־ ָּש ַ ָ֣כב ל ִ֑בו גַ ם־ ֶזה
ֶ ֵ֥ה ֶבל ָֽהוא׃
אכָ֣ל ו ָּש ָּתה ו ֶהר ָּאה ֶאת־נַ פשו טוב ַבע ָּמלִ֑ ו גַ ם־זה
ָֽ 24אין־טוב ָּב ָּא ָּדם ֶשי ַ
ָּר ָ֣איתי ָּאני כי מ ַיֵ֥ד ָּה ֱאֹלהים ָֽהיא׃
ָ֣ 25כי ֵ֥מי יא ַכל ו ֵ֥מי יָּ חוש ֵ֥חוץ מ ֶ ָֽמני׃
26כי ל ָּא ָּדם ֶש ָ֣טוב ל ָּפנָּ יו נָּ ַתן ָּחכ ָּ ֵ֥מה ו ַד ַעת וׂשמ ָּ ִ֑חה ו ַלחו ֶטא נָּ ַתן עניָּ ן
ֶל ֱא ָ֣סוף ולכנוס ָּלתת לטוב לפ ָ֣ני ָּ ָֽה ֱאֹלהים גַ ם־ ֶ ֵ֥זה ֶה ֶבל ור ֵ֥עות ָֽר ַוח׃
ַ 1 3לכל ז ָּ ִ֑מן ו ֵ֥עת ל ָּכל־ח ֶפץ ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּש ָּ ָֽמים׃

ס

ֵ֥ 2עת ָּל ֶל ֶדת ו ָ֣עת ָּל ִ֑מות ָ֣עת ָּל ַט ַעת ועת ַלע ֵ֥קור נָּ ָֽטו ַע׃
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3עת ַלהרוג ועָ֣ת לרפוא ֵ֥עת לפרוץ ו ֵ֥עת לבנָֽ ות׃
4עת לבכות ו ָ֣עת לׂשחוק ֵ֥עת ספוד ו ֵ֥עת ר ָֽקוד׃
ֵ֚ 5עת ל ַהש ָ֣ליְך א ָּבנים ועת כנָ֣ וס א ָּב ִ֑נים ָ֣עת ַלחבוק ועת לר ֵ֥חק
מ ַח ָֽבק׃
6עת ל ַבקש ו ָ֣עת ל ַאבד ֵ֥עת לשמור ו ֵ֥עת ל ַהש ָֽליְך׃
7עת לקרו ַע ו ָ֣עת לתפור ֵ֥עת ַלחשות ו ֵ֥עת ל ַד ָֽבר׃
8עת ֶ ָֽל ֱאהב ו ָ֣עת לׂשנא ֵ֥עת מל ָּח ָּמה ו ֵ֥עת ָּש ָֽלום׃

ס

ַ 9מה־יתרון ָּ ָֽהעו ֶׂשה ַבא ֶשר ֵ֥הוא ָּע ָֽמל׃
ָּ 11ר ָ֣איתי ֶאת־ ָּ ָֽהעניָּ ן א ֶשר נָּ ַתן ֱאֹלהים לב ֵ֥ני ָּה ָּא ָּדם ַלענֵ֥ ות ָֽבו׃
ֶ 11את־ ַה ֵ֥כל ָּע ָּׂשה יָּ ֶ ָ֣פה בע ִ֑תו ַגם ֶאת־ ָּהע ָּלם נָּ ַ ָ֣תן בל ָּבם מב ִ֞לי א ֶשר
ר־ע ָּ ֵׂ֥שה ָּה ֱאֹלהים מ ֵ֥ראש
ת־ה ַמע ֶׂשה א ֶש ָּ
לא־ימ ָּצָ֣א ָּה ָּא ָּדם ֶא ַ ָֽ
ד־סוף׃
ו ַע ָֽ
12יָּ ַדעתי כי ֵ֥אין טוב ָּ ִ֑בם ָ֣כי אם־לׂשמ ַוח ו ַלע ֵׂ֥שות טוב ב ַח ָּיָֽיו׃
13ו ַגם ָּכל־ ָּה ָּא ָּדם ֶשיא ַ ָ֣כל ו ָּש ָּתה ו ָּר ָּ ֵ֥אה טוב ב ָּכל־ע ָּמלִ֑ ו ַמ ַ ֵ֥תת ֱאֹלהים
ָֽהיא׃
14יָּ ַדעתי כי ָּכל־א ֶשר יַ ע ֶׂשה ָּה ֱאֹלהים ֵ֚הוא יה ֶי ָ֣ה לעו ָּלם ָּע ָּליו ָ֣אין
להוסיף ומ ֶמנו ָ֣אין לג ִ֑ר ַע ו ָּה ֱאֹל ָ֣הים ָּע ָּׂשה ֶשיַָֽֽראו מל ָּפ ָּ ָֽניו׃
ַ 15מה־ ֶ ָֽש ָּהיָּ ה כ ָּ ָ֣בר הוא וַ א ֶ ֵ֥שר להיות כ ָּ ָ֣בר ָּה ָּ ִ֑יה ו ָּה ֱאֹלהים י ַב ֵ֥קש
ֶאת־נר ָּ ָֽדף׃
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16ו ֵ֥עוד ָּראיתי ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש מקום ַהמש ָּפט ָּ ָ֣ש ָּמה ָּה ֶר ַשע ומ ֵ֥קום
ַה ֶצ ֶדק ָּ ֵ֥ש ָּמה ָּה ָּ ָֽר ַשע׃
ָּ 17א ַמר ָֽתי אני בלבי ֶאת־ ַה ַצדיק ו ֶאת־ ָּ ָ֣ה ָּר ָּשע ישפט ָּה ֱאֹל ִ֑הים כי־ ָ֣עת
ל ָּכל־ח ֶפץ ו ַ ֵ֥על ָּכל־ ַ ָֽה ַמע ֶׂשה ָּ ָֽשם׃
ָּ 18א ַמר ָֽתי אני בלבי ַעל־דב ַרת ב ָ֣ני ָּה ָּא ָּדם ל ָּב ָּרם ָּה ֱאֹל ִ֑הים ולראות
ש ֶהם־בה ָּ ֵ֥מה ה ָּמה ָּל ֶ ָֽהם׃
י־ה ָּא ָּדם ומק ֶ ָ֣רה ַהבה ָּמה ומק ֶרה ֶא ָּחד ָּל ֶהם כ ֵ֥מות זֶ ה
19כי מק ֶרה ָֽבנ ָּ
ן־הבה ָּמה ָּאין ֵ֥כי ַהכל
ומותר ָּה ָּא ָּדם מ ַ
ַ
כָ֣ן ָ֣מות זֶ ה ו ֵ֥ר ַוח ֶא ָּחד ַל ִ֑כל
ָּ ָֽה ֶבל׃
ַ 21ה ֵ֥כל הולְך ֶאל־ ָּמ ָ֣קום ֶא ָּ ִ֑חד ַהכל ָּהיָּ ָ֣ה מן־ ֶ ָֽה ָּע ָּפר ו ַהכל ָּ ֵ֥שב
ל־ה ָּע ָּ ָֽפר׃
ֶא ֶ
ָ֣ 21מי יוד ַע ֵ֚ר ַוח בנָ֣י ָּה ָּא ָּדם ָּהע ָּ ֵ֥לה היא ל ָּ ִ֑מע ָּלה ור ַוח ַהבה ָּמה ַהי ֶ ֵ֥ר ֶדת
היא ל ַ ֵ֥מ ָּטה ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
22ו ָּראיתי ָ֣כי ֵ֥אין טוב מא ֶשר יׂש ַמח ָּה ָּא ָּדם ָֽב ַמע ָּׂשיו כי־הוא ֶחל ִ֑קו ָ֣כי
יאנו לראות ב ֶמה ֶשיה ֶ ֵ֥יה ַאח ָּ ָֽריו׃
מי יב ֶ
1 4ו ַ ָ֣שב ָֽתי אני וָּ ֶאר ֶאה ֶאת־ ָּכל־ ָּ ָ֣העשקים א ֶ ֵ֥שר נַ עׂשים ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש
יהם כ ַח ו ֵ֥אין ָּל ֶהם
והנָ֣ה׀ דמ ַ ָ֣עת ָּהעשקים ואין ָּל ֶהם מנַ חם ומ ַיד ָֽעשק ֶ
מנַ ָֽחם׃
2ו ַשב ַח אני ֶאת־ ַהמתים ֶשכ ָּ ָ֣בר ִ֑מתו מן־ ַ ָ֣ה ַחיים א ֶשר ֵ֥ה ָּמה ַחיים
ע ֶ ָֽדנָּ ה׃
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ׂשה
3וטוב משני ֶהם ֵ֥את א ֶשר־ע ֶדן ָ֣לא ָּה ָּ ִ֑יה א ֶשר ָֽלא־ ָּר ָּאה ֶאת־ ַה ַמע ֶ ָ֣
ָּה ָּרע א ֶ ֵ֥שר נַ ע ָּׂשה ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
4ו ָּראי ָֽתי אני ֶאת־ ָּכל־ ָּע ָּמל ואת ָּכל־כש ָ֣רון ַ ָֽה ַמע ֶׂשה כי ֵ֥היא
קנ ַאת־איש מר ִ֑עהו גַ ם־ ֶ ֵ֥זה ֶה ֶבל ור ֵ֥עות ָֽר ַוח׃
ַ 5הכסיל ח ָ֣בק ֶאת־יָּ ָּדיו ואכל ֶאת־ב ָּׂש ָֽרו׃
6טוב מ ֵ֥לא ַכף ָּ ִ֑נ ַחת ממ ֵ֥לא ָּחפ ַנַֽים ָּע ָּמל ור ֵ֥עות ָֽר ַוח׃
7ו ַשבתי אני וָּ ֶאר ֶ ֵ֥אה ֶה ֶבל ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
8י ָ֣ש ֶא ָּחד ואין שני ַ ָ֣גם בן וָּ ָּ ָ֣אח ָֽאין־לו ו ֵ֥אין קץ ל ָּכל־ע ָּמלו גַ ם־עיניו
ם־זֵ֥ה
טובה גַ ֶ
לא־תׂש ַבָ֣ע ִ֑ע ֶשר ול ָ֣מי׀ אנָ֣י ָּעמל ומ ַחסר ֶאת־נַ פשי מ ָּ
ֶה ֶבל וענַ ֵ֥יַֽן ָּרע ָֽהוא׃
9טו ֵ֥בים ַהש ַנַֽים מן־ ָּה ֶא ָּ ִ֑חד א ֶשר יש־ ָּל ֶהם ָּׂש ָּ ֵ֥כר טוב ַבע ָּמ ָּ ָֽלם׃
ָ֣ 11כי אם־יפלו ָּה ֶא ָּחד יָּ ָ ָ֣קים ֶאת־חב ִ֑רו ו ָ֣אילו ָּ ָֽה ֶא ָּחד ֶשיפול ו ֵ֥אין שני
ימו׃
ַלהק ָֽ
ַ 11גם אם־ישכ ֵ֥בו ש ַנַֽים ו ַ ָ֣חם ָּל ֶ ִ֑הם ול ֶא ָּחד ֵ֥איְך י ָּ ָֽחם׃
12ו ָֽאם־יתקפו ָּה ֶא ָּחד ַהש ַנַֽים יַ ַעמ ָ֣דו נֶ ג ִ֑דו ו ַהחוט ַ ָֽהמש ָּלש ֵ֥לא במה ָּרה
ינָּ ָֽתק׃
13טוב ֶ ֵ֥י ֶלד מסכן ו ָּח ָּ ִ֑כם מ ֶמ ֶלְך זָּ קן וכסיל א ֶשר לא־יָּ ַ ֵ֥דע להזָּ הר ָֽעוד׃
נולד ָּ ָֽרש׃
ָֽ 14כי־מ ֵ֥בית ָּהסורים יָּ ָּצָ֣א למֹלִ֑ ְך כי ַגֵ֥ם ב ַמלכותו ַ ֵ֥
ָּ 15ראיתי ֶאת־ ָּכל־ ַ ָ֣ה ַחיים ַ ָֽהמ ַהלכים ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש ֵ֚עם ַה ֶי ָ֣ ֶלד ַהשני א ֶ ֵ֥שר
יַ עמד ַתח ָּ ָֽתיו׃
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יהם ַגֵ֥ם ָּה ַאחרונים ָ֣לא
ָֽ 16אין־ ָ֣קץ ל ָּכל־ ָּה ָּעם לכל א ֶשר־ ָּהיָּ ה לפנ ֶ
ם־זֵ֥ה ֶה ֶבל ו ַרעיֵ֥ ון ָֽר ַוח׃
חו־בו ָֽכי־גַ ֶ
יׂשמ ִ֑
17ש ָ֣מר ַרגליך ַכא ֶשר תלְך ֶאל־בָ֣ית ָּה ֱאֹלהים ו ָּק ָ֣רוב לשמ ַע מ ֵ֥תת
ַהכסילים ָּז ִַ֑בח ָֽכי־א ָּינֵ֥ם יודעים ַלע ֵׂ֥שות ָּ ָֽרע׃
ַ 1 5אל־ת ַבהל ַעל־פיך ולבך ַאל־י ַמהר להו ֵ֥ציא ָּד ָּבר לפ ָ֣ני ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָ֣כי
ל־ה ָּא ֶרץ ַ ָֽעל־כן יהיֵ֥ ו ד ָּב ֶריך מ ַע ָֽטים׃
ָּה ֱאֹלהים ַב ָּש ַמים ו ַא ָּ ָ֣תה ַע ָּ
2כי ָּ ֵ֥בא ַהחלום ב ָ֣רב ענָּ ִ֑יַֽן ו ֵ֥קול כסיל ב ֵ֥רב ד ָּב ָֽרים׃
ַ 3כא ֶשר תדר נֶ ֶדר ָֽלאֹלהים ַאל־ת ַאחר ל ַשלמו כי ֵ֥אין ח ֶפץ ַבכסי ִ֑לים
ֵ֥את א ֶשר־תדר ַש ָֽלם׃
שר ָֽלא־ת ִ֑דר מ ֶשתדור ו ֵ֥לא ת ַש ָֽלם׃
4טוב א ֶ ָ֣
ַ 5אל־תתן ֶאת־פיך ַלח ָ֣טיא ֶאת־ב ָּׂש ֶרך ו ַאל־תא ַמר לפנָ֣י ַה ַמל ָּאְך ֵ֥כי
ת־מע ֵׂ֥שה יָּ ֶ ָֽדיך׃
ל־קולך וחבל ֶא ַ
ֶ
שגָּ ָּגה ִ֑היא ָּל ָָּ֣מה יקצף ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַע
ת־ה ֱאֹלהים י ָּ ָֽרא׃
ָ֣ 6כי ברב חֹלמות וַ ה ָּבלים וד ָּברים ַהר ִ֑בה ֵ֥כי ֶא ָּ
7אם־ ָ֣ע ֶשק ָּרש וגזֶ ל מש ָּפט וָּ ֶצ ֶדק תר ֶ ָ֣אה ַבמדינָּ ה ַאל־תת ַמּה
יהם׃
ַעל־ ַה ִ֑ח ֶפץ ָ֣כי גָּ ב ַה מ ַעל גָּ ב ַה שמר וגבהים על ֶ ָֽ
8וית ֵ֥רון ֶא ֶרץ ַב ָ֣כל ִ֑היא ֶ ֵ֥מ ֶלְך ל ָּׂש ֶדה נֶ ֱע ָּ ָֽבד׃
ם־זה ָּ ָֽה ֶבל׃
בואה גַ ֶ
9א ֵ֥הב ֶכ ֶסף לא־יׂש ַ ָ֣בע ֶכ ֶסף ו ָֽמי־א ֵ֥הב ֶב ָּהמון ָ֣לא ת ָּ ִ֑
11ברבות ַהטו ָּבה ַרבו אוכ ֶ ִ֑לי ָּה ו ַמה־כשרון לב ָּע ֶלי ָּה כי אם־ר ֵ֥אית
ע ָּינָֽיו׃
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ם־הרבה יאכִ֑ל ו ַה ָּש ָּבע ֶ ָֽל ָּעשיר
11מתו ָּקה ש ַ ָ֣נת ָּהעבד אם־מ ַ ֵ֥עט וא ַ
ישון׃
ֵ֥יח לו ל ָֽ
א ֶיננו ַמנ ַ ָֽ
ֵ֚ 12יש ָּר ָּ ָ֣עה חו ָּלה ָּראיתי ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש ע ֶשר ָּש ֵ֥מור לב ָּע ָּליו ל ָּר ָּע ָֽתו׃
ומה׃
הוליד בן ו ֵ֥אין ביָּ דו מ ָֽא ָּ
13ו ָּא ַבד ָּה ֵ֥ע ֶשר ַההוא בענַיַָֽ֣ן ָּ ִ֑רע ו ָ֣
ומה לא־י ָּ ָ֣שא
ַ 14כא ֶשר יָּ ָּצא מ ֶב ֶָ֣טן אמו ָּערום יָּ ֵ֥שוב ָּל ֶל ֶכת כ ֶש ָּ ִ֑בא ומא ָּ
ַבע ָּמלו ֶשילְך ביָּ ָֽדו׃
ומה־ית ָ֣רון לו ֶ ָֽשיַ עמל
חולה ָּכל־ע ַ ֵ֥מת ֶש ָּבא כָ֣ן ילְִ֑ך ַ
15וגַ ם־זה ָּר ָּעָ֣ה ָּ
ָּל ָֽר ַוח׃
ֵ֥ ַ 16גם ָּכל־יָּ ָּמיו ַב ָ֣ח ֶשְך יאכִ֑ל ו ָּכ ַ ֵ֥עס ַהרבה ו ָּחליֵ֥ ו וָּ ָּ ָָֽק ֶצף׃
17ה ִ֞נה א ֶשר־ ָּר ָ֣איתי ָּאני ָ֣טוב א ֶשר־יָּ ֶ ָ֣פה ֶ ָֽל ֶאכול־ולשתות ולראות
ר־נ ַָֽתן־לֵ֥ ו
י־ח ָּיו א ֶש ָּ
ת־ה ֶש ֶמש מס ַפר ימ ַ
טובה ב ָּכל־ע ָּמלָ֣ ו׀ ֶשיַ ע ָ֣מל ַ ָֽת ַח ַ
ָּ
י־הוא ֶחל ָֽקו׃
ָּה ֱאֹלהים כ ֵ֥
שר ָּ ָֽנ ַתן־לָ֣ ו ָּה ֱאֹלהים ע ֶשר ונ ָּכסים והשליטו ֶל ֱאכל
ָ֣ ַ 18גם ָּ ָֽכל־ ָּה ָּא ָּדם א ֶ ָ֣
ת־חלקו ולׂשמ ַח ַבע ָּמלִ֑ ו זה ַמ ַ ֵ֥תת ֱאֹלהים ָֽהיא׃
ׂשאת ֶא ֶ
מ ֶמנו ו ָּל ָ֣
ֵ֚ 19כי ָ֣לא ַהרבה יזכר ֶאת־י ָ֣מי ַחיָּ ִ֑יו כי ָּה ֱאֹלהים ַמע ֶנה בׂשמ ַ ֵ֥חת ל ָֽבו׃
ל־ה ָּא ָּ ָֽדם׃
1 6י ָ֣ש ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ָּראיתי ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש ו ַר ָּ ֵ֥בה היא ַע ָּ
שר י ֶתן־לָ֣ ו ָּה ֱאֹלהים ע ֶשר ונ ָּכסים ו ָּכבוד ָֽואינֶ נו ָּח ֵ֥סר לנַ פ ָ֣שו׀
ָ֣ 2איש א ֶ ָ֣
מ ָ֣כל א ֶשר־ית ַאוֶ ה ו ָֽלא־יַ של ֶיטנו ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶל ֱא ָ֣כל מ ֶמנו כי ֵ֥איש נָּ כרי
ָֽיאכ ֶ ִ֑לנו ֶ ֵ֥זה ֶה ֶבל וָּ ֳח ֵ֥לי ָּרע ָֽהוא׃
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3אם־יו ָ֣ליד ָ֣איש מ ָּאה ו ָּשנים ַרבות ָֽיחיֶ ה ו ַ ָ֣רב׀ ֶשיהיָ֣ ו י ָֽמי־ ָּשנָּ יו ונַ פשו
לא־תׂש ַ ָ֣בע מן־ ַהטו ָּבה וגַ ם־קבו ָּרה לא־ ָּ ָ֣הי ָּתה לִ֑ ו ָּא ַמרתי ֵ֥טוב מ ֶמנו
ַה ָּנ ֶָֽפל׃
ובח ֶשְך ש ֵ֥מו יכ ֶ ָֽסה׃
ָֽ 4כי־ ַב ֶ ֵ֥ה ֶבל ָּבא ו ַב ָ֣ח ֶשְך י ִ֑לְך ַ
5גַ ם־ ֶ ֵ֥ש ֶמש לא־ ָּר ָּאה ו ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑דע ַנ ֵַ֥חת ָּל ֶזה מ ֶזָֽה׃
ל־מ ֵ֥קום ֶא ָּחד
טובה ָ֣לא ָּר ָּ ִ֑אה הלא ֶא ָּ
6ואלָ֣ ו ָּחיָּ ה ֶא ֶלף ָּשנים ַפע ַמים ו ָּ
הולְך׃
ַה ֵ֥כל ָֽ
ָּ 7כל־ע ַ ֵ֥מל ָּה ָּא ָּדם ל ִ֑פיהו וגַ ם־ ַה ֶנ ֶפש ֵ֥לא ת ָּמ ָֽלא׃
ה־ל ָּענָ֣י יוד ַע ַלהֹלְך ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ַה ַחיָֽים׃
ן־הכ ִ֑סיל ַמ ֶ
ה־יותר ֶל ָּח ָּכם ָֽמ ַ
ֵ֥
8כי ַמ
9טוב ַמר ֵ֥אה עי ַנַֽים ָֽמה ָּלְך־ ָּ ִ֑נ ֶפש גַ ם־ ֶ ֵ֥זה ֶה ֶבל ור ֵ֥עות ָֽרו ַח׃
ַ 11מה־ ֶ ָֽש ָּהיָּ ה כ ָּבר נק ָּ ָ֣רא שמו ונו ָּדע א ֶשר־ ָ֣הוא ָּא ָּ ִ֑דם ולא־יו ַ ָ֣כל ָּלדין
ֵ֥עם ֶשה ַתקיף מ ֶ ָֽמנו׃
11כי יש־ד ָּב ֵ֥רים ַהרבה ַמר ָ֣בים ָּ ִ֑ה ֶבל ַמה־יתר ָּל ָּא ָּ ָֽדם׃
ׂשם ַכ ִ֑צל
ָ֣ 12כי ָֽמי־יוד ַע ַמה־טוב ָּ ָֽל ָּא ָּדם ַ ָֽב ַחיים מס ַפר ימי־ ַח ֵ֥יי ֶהבלו ויַ ע ָ֣
א ֶשר ָֽמי־יַ גָ֣יד ָּ ָֽל ָּא ָּדם ַמה־יה ֶיֵ֥ה ַאח ָּריו ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
ש ֶמן ִ֑טוב ויָ֣ ום ַה ָּמוֶ ת מיום הוָּ ל ָֽדו׃
ֵ֥ 1 7טוב שם מ ֶ ָ֣
ִ֞ 2טוב ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ֶאל־ ָֽבית־א ֶבל מ ֶל ֶכת ֶאל־ ָ֣בית מש ֶתה ַבא ֶשר הוא ָ֣סוף
ל־ה ָּא ָּ ִ֑דם ו ַה ַחי י ֵ֥תן ֶאל־ל ָֽבו׃
ָּכ ָּ
ֵ֥ 3טוב ַכ ַעס מש ִ֑חק ָֽכי־ב ֵ֥ר ַע ָּפנים ֵ֥יי ַטב ָֽלב׃
4לב ח ָּכמים ב ָ֣בית א ֶבל ו ֵ֥לב כסילים ב ֵ֥בית ׂשמ ָּ ָֽחה׃
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ילים׃
5טוב לשמ ַע גַ ע ַ ָ֣רת ָּח ָּכִ֑ם מאיש שמ ַע ֵ֥שיר כס ָֽ
ם־זה ָּ ָֽה ֶבל׃
ָ֣ 6כי כקול ַהסירים ַ ָ֣ת ַחת ַהסיר כן ׂש ָ֣חק ַהכ ִ֑סיל וגַ ֶ
ֵ֥ 7כי ָּהע ֶשק יהו ָ֣לל ָּח ָּ ִ֑כם ָֽוי ַא ֵ֥בד ֶאת־לב ַמ ָּת ָּנָֽה׃
8טוב ַאח ֵ֥רית ָּד ָּבר ָֽמראשי ִ֑תו ֵ֥טוב ֶ ָֽא ֶרְך־רו ַח מג ַבּה־ ָֽרו ַח׃
ַ 9אל־ת ַב ֵ֥הל ב ָֽרוחך לכ ִ֑עוס ָ֣כי ַכ ַעס ב ֵ֥חיק כסילים יָּ נָֽ ו ַח׃
ַ 11אל־תא ַמר ֶ ָ֣מה ָּהיָּ ה ֶש ַהיָּ מים ָּה ָ֣ראשנים ָּהיֵ֥ ו טובים מ ִ֑א ֶלה כי ֵ֥לא
ל־זָֽה׃
מ ָּחכ ָּמה ָּש ַ ֵ֥אל ָּת ַע ֶ
11טו ָּ ֵ֥בה ָּחכ ָּמה ָֽעם־נַ ח ָּ ִ֑לה ויתר לר ֵ֥אי ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
יה׃
12כי ב ֵ֥צל ַ ָֽה ָּחכ ָּמה בצָ֣ל ַה ָּכ ִֶ֑סף וית ָ֣רון ַד ַעת ַ ָֽה ָּחכ ָּמה ת ַח ֶיֵ֥ה ב ָּע ֶ ָֽל ָּ
יוכל ל ַתקן את א ֶ ֵ֥שר עו ָֽתו׃
ֹלהים ָ֣כי מי ַ
ׂשה ָּה ֱא ִ֑
13ראה ֶאת־ ַמע ָ֣
ת־זה לע ַמת־זֶ ה ָּע ָּ ָׂ֣שה
14ביום טו ָּבה ֱהי ָ֣ה בטוב וביֵ֥ ום ָּר ָּעה ר ִ֑אה ַגָ֣ם ֶא ֶ
ומה׃
ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַעל־דב ַרת ֶשלא ימ ָּצא ָּ ָֽה ָּא ָּדם ַאח ָּריו מ ָֽא ָּ
ֶ 15את־ ַה ֵ֥כל ָּראיתי בי ָ֣מי ֶהב ִ֑לי יש ַצדיק א ָ֣בד בצדקו וי ָ֣ש ָּר ָּשע ַמאריְך
ב ָּר ָּע ָֽתו׃
ַ 16אל־תהי ַצדיק ַהרבה ו ַאל־תת ַח ַכם יו ִ֑תר ָּל ָּמה תשו ָֽמם׃
ַ 17אל־תר ַ ֵ֥שע ַהרבה ו ַאל־ת ָ֣הי ָּס ָּ ִ֑כל ָּ ֵ֥ל ָּמה ָּתמות ב ֵ֥לא ע ֶ ָֽתך׃
שר ֶת ֱא ָ֣חז ָּבזֶ ה וגַ ם־מ ֶזה ַאל־ ַת ַ ָ֣נח ֶאת־יָּ ֶ ִ֑דך ָֽכי־י ֵ֥רא ֱאֹלהים
ֵ֚ 18טוב א ֶ ָ֣
י ֵ֥צא ֶאת־כ ָּ ָֽלם׃
ָֽ ַ 19ה ָּחכ ָּמה ָּת ָ֣עז ֶל ָּח ָּכִ֑ם ָֽמע ָּׂש ָּרה ַשליטים א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ָּב ָֽעיר׃
ָ֣ 21כי ָּא ָּדם ֵ֥אין ַצדיק ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶ ֵ֥שר יַ ע ֶׂשה־טוב ו ֵ֥לא יֶ ֱח ָּ ָֽטא׃
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שר י ַדברו ַאל־תתן ל ֶבִ֑ך א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־תש ַ ֵ֥מע
ַ 21גם ל ָּכל־ ַהד ָּברים א ֶ ָ֣
ת־עבדך מ ַקל ֶ ָֽלך׃
ֶ ָֽא ַ
ם־א ָּת ק ַ ֵ֥לל ָּת אח ָֽרים׃
22כי גַ ם־פ ָּע ֵ֥מים ַרבות יָּ ַ ָ֣דע ל ֶבִ֑ך א ֶ ֵ֥שר גַ ַ
ָּ 23כל־זה נ ָ֣סיתי ַ ָֽב ָּחכ ָּ ִ֑מה ָּא ַ ָ֣מרתי ֶאח ָּכ ָּמה והיא רחוָ ָּ ֵ֥קה מ ֶ ָֽמני׃
ה־ש ָּה ָּיִ֑ה ו ָּע ֵ֥מק׀ ָּעמק ֵ֥מי ימ ָּצ ֶ ָֽאנו׃
ָּ 24רחוק ַמ ֶ
וב ֵ֥קש ָּחכ ָּמה ו ֶחש ִ֑בון ו ָּל ַד ַעת ֶ ָ֣ר ַשע
ַ 25סבו ָֽתי אני ולבי ָּל ַ ָ֣ד ַעת ו ָּלתור ַ
ֶכ ֶסל ו ַהסכלות הול ָֽלות׃
26ומו ֶצא אני ַ ָ֣מר מ ָּמוֶ ת ֶאת־ ָּ ָֽהא ָּשה א ֶשר־היא מצודים וַ ח ָּרמים ל ָּבּה
יה ִ֞טוב לפני ָּה ֱאֹלהים י ָּמלָ֣ט מ ֶמנָּ ה וחוטא י ָּל ֵֶ֥כד ָּ ָֽבּה׃
אסו ָ֣רים יָּ ֶ ִ֑ד ָּ
27ראה ֶזָ֣ה ָּמ ָּצאתי ָּאמ ָּרה ק ֶ ִ֑ה ֶלת ַא ַ ֵ֥חת ל ַא ַחת למ ֵ֥צא ֶחש ָֽבון׃
28א ֶשר עוד־בק ָּ ֵ֥שה נַ פשי ו ָ֣לא ָּמ ָּ ִ֑צאתי ָּא ָּ ִ֞דם ֶא ָּחד מ ֶא ֶלף ָּמ ָּצאתי
וא ָּ ֵ֥שה ב ָּכל־א ֶלה ֵ֥לא ָּמ ָּ ָֽצאתי׃
29ל ַבד ראה־ ֶזָ֣ה ָּמ ָּצאתי א ֶשר ָּע ָּׂשה ָּה ֱאֹלהים ֶאת־ ָּה ָּא ָּדם יָּ ָּ ִ֑שר ו ֵ֥ה ָּמה
בקשו חשבנֵ֥ ות ַר ָֽבים׃
ומי יוד ַע פ ֶָ֣שר ָּד ָּ ִ֑בר ָּחכ ַמת ָּא ָּדם ָּת ָ֣איר ָּפנָּ יו ו ֵ֥עז ָּפ ָּניו
ֵ֚ 1 8מי כ ֶ ָ֣ה ָּח ָּכם ֵ֥
יש ֶנָֽא׃
ֹלהים׃
בועת ֱא ָֽ
י־מ ֶלְך שמור ו ַעל דב ַרת ש ַ ֵ֥
2אני פ ֶ ָ֣
ל־תעמד ב ָּד ָּ ָ֣בר ָּ ִ֑רע כי ָּכל־א ֶ ֵ֥שר יַ חפץ
ַ 3אל־ת ָּבהל מ ָּפנָּ יו תלְך ַ ָֽא ַ
יַ ע ֶ ָֽׂשה׃
ה־תע ֶ ָֽׂשה׃
אמר־לו ַ ָֽמ ַ
ומי ָֽי ַ
ר־מ ֶלְך של ִ֑טון ֵ֥
ַ 4בא ֶ ֵ֥שר ד ַב ֶ
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5שו ָ֣מר מצוָּ ה ֵ֥לא י ַדע ָּד ָּ ָ֣בר ָּ ִ֑רע ו ָ֣עת ומש ָּפט י ַדע לֵ֥ב ָּח ָּ ָֽכם׃
ָ֣ 6כי ל ָּכל־ח ֶפץ יש ָ֣עת ומש ָּ ִ֑פט ָֽכי־ ָּר ַ ֵ֥עת ָּה ָּא ָּדם ַר ָּ ֵ֥בה ָּע ָּ ָֽליו׃
שר יָֽהיֶ ה מי יַ גֵ֥יד ָֽלו׃
ָֽ 7כי־אי ֶ ֵ֥ננו יד ַע ַמה־ ֶש ָֽיה ֶיִ֑ה ֵ֚כי ַכא ֶ ָ֣
ת־הר ַוח ואין שלטון ביָ֣ ום ַה ָּמוֶ ת ו ֵ֥אין
ָ֣ 8אין ָּא ָּ ִ֞דם ַשליט ָּברו ַח לכלָ֣ וא ֶא ָּ
מש ַל ַחת ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה ו ָֽלא־י ַמלֵ֥ט ֶר ַשע ֶאת־ב ָּע ָּ ָֽליו׃
ֶ 9את־ ָּכל־ ֶזה ָּראיתי ונָּ ָ֣תון ֶאת־לבי ל ָּ ָֽכל־ ַמע ֶׂשה א ֶ ֵ֥שר נַ ע ָּׂשה ַ ָ֣ת ַחת
ַה ָּ ִ֑ש ֶמש עת א ֶשר ָּש ַלט ָּה ָּא ָּדם ב ָּא ָּדם ל ַ ֵ֥רע ָֽלו׃
11ובכן ָּראיתי ר ָּשעים קברים וָּ ָּבאו וממקום ָּקדוש י ַהלכו ו ָֽיש ַתכ ֵ֥חו
ם־זה ָּ ָֽה ֶבל׃
ן־ע ִׂ֑שו גַ ֶ
שר כ ָּ
ָּבעיר א ֶ ָ֣
11א ֶשר אין־נַ ע ָּ ָׂ֣שה פתגָּ ם ַמע ֵׂ֥שה ָּה ָּר ָּעה מה ָּ ִ֑רה ַעל־כן ָּמ ִ֞לא לב
י־ה ָּא ָּדם ָּב ֶהם ַלע ֵׂ֥שות ָּ ָֽרע׃
ָֽבנ ָּ
ם־יוד ַע ָּאני א ֶשר
ָ֣
ומא ָ֣ריְך לִ֑ ו ֵ֚כי גַ
שר ח ֶטא ע ֶ ֵׂ֥שה ָּרע מ ַאת ַ
12א ֶ ָ֣
יהיֶ ה־טוב ליר ָ֣אי ָּה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר יָֽיראו מל ָּפ ָּנָֽיו׃
13וטוב ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה ָּ ָֽל ָּר ָּשע ו ָֽלא־יַ א ֵ֥ריְך יָּ מים ַכ ִ֑צל א ֶשר א ֶינֵ֥נו יָּ רא מלפנֵ֥י
ֹלהים׃
ֱא ָֽ
שר׀ י ָ֣ש ַצדיקים א ֶשר ַמגי ַע
שר נַ ע ָּ ָׂ֣שה ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
14יֶ ש־ ֶה ֶבל א ֶ ָ֣
ׂשה
ׂשה ָּהר ָּשעים וי ָ֣ש ר ָּשעים ֶש ַמ ֵ֥ג ַיע אל ֶהם כ ַמע ָ֣
אל ֶהם כ ַמע ָ֣
ַה ַצדי ִָ֑קים ָּא ַמרתי ֶשגַ ם־ ֶזה ָּ ָֽה ֶבל׃
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15וש ַבח ָֽתי אני ֶאת־ ַהשמ ָּחה א ֶשר ָֽאין־טוב ָּ ָֽל ָּא ָּדם ַ ָ֣ת ַחת ַה ֶש ֶמש כי
אם־ ֶל ֱא ֵ֥כול ולשתות ולׂש ִ֑מו ַח ו ִ֞הוא ילֶ ָ֣ונו ַבע ָּמלו י ֵ֥מי ַח ָּייו
ר־נ ַָֽתן־לֵ֥ ו ָּה ֱאֹלהים ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
א ֶש ָּ
ת־העניָּ ן א ֶ ֵ֥שר נַ ע ָּׂשה
ַ 16כא ֶשר נָּ ַתתי ֶאת־לבי ָּל ַ ָ֣ד ַעת ָּחכ ָּמה ולראות ֶא ָּ ָ֣
וב ַלי ָּלה שנָּ ה בע ָּיניו א ֶינֵ֥נו ר ֶ ָֽאה׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣כי ַגם ַביום ַ
ַע ָּ
ׂשה ָּה ֱאֹלהים כי לא יו ַכל ָּה ָּא ָּדם למצוא
17ו ָּראיתי ֶאת־ ָּכל־ ַמע ָ֣
־ה ֶש ֶמש ב ֶשל א ֶשר יַ עמל ָּה ָּא ָּדם
שר נַ ע ָּ ָׂ֣שה ַ ָֽת ַחת ַ
־ה ַמע ֶׂשה א ֶ ָ֣
ֶאת ַ ָֽ
אמר ֶ ָֽה ָּח ָּכם ָּל ַד ַעת ֵ֥לא יו ַכל למ ָֽצא׃
ל ַבקש ו ָ֣לא ימ ָּ ִ֑צא וגַ ם אם־י ַ
ת־כל־זֶ ה א ֶשר ַה ַצדיָקים
ָ֣ 1 9כי ֶאת־ ָּכל־ ִֶ֞זה נָּ ַתתי ֶאל־לבי ו ָּל ָ֣בור ֶא ָּ
ָֽם־אה ָּ ָ֣בה גַ ם־ׂשנ ָּאה אין יוד ַע
ֹלהים ַג ַ
ו ַהח ָּכמים וַ ע ָּבד ֶיהם ב ַיָ֣ד ָּה ֱא ִ֑
יהם׃
ָּ ָֽה ָּא ָּדם ַהכל לפנ ֶ ָֽ
שר ַלכל מק ֶרה ֶא ָּחד ַל ַצדיק ו ָּל ָּר ָּשע ַלטוב ו ַל ָּט ָ֣הור ו ַל ָּטמא
ַ 2ה ִ֞כל ַכא ֶ ָ֣
בועה יָּ ָֽרא׃
ו ַלזב ַח ו ַלא ֶשר א ֶינָ֣נו ז ִ֑ב ַח ַכטוב ַ ָֽכח ֶטא ַהנש ָּבע ַכא ֶשר ש ָּ ֵ֥
ֶ 3זָ֣ה׀ ָּרע בכל א ֶ ָֽשר־נַ ע ָּׂשה ַ ָ֣ת ַחת ַה ֶש ֶמש ָֽכי־מק ֶ ֵ֥רה ֶא ָּחד ַל ִ֑כל ו ַ ָ֣גם ָ֣לב
ל־המ ָֽתים׃
ָֽבני־ ָּה ָּא ָּדם ָּמלא־ ָּרע והוללות בל ָּב ָּבם ב ַחיי ֶהם ו ַאח ָּריו ֶא ַ
ל־ה ַחיים י ָ֣ש ב ָּט ִ֑חון ָֽכי־ל ֶכ ֶלב ַחי ָ֣הוא טוב
שר יב ַחר ֶ ֵ֥אל ָּכ ַ
4כי־מי א ֶ ָ֣
ן־ה ַאריה ַה ָֽמת׃
מ ָּ
5כי ַ ָֽה ַחיים יודעים ֶשיָּ ִ֑מתו ו ַהמ ִ֞תים אי ָּנם יוד ָ֣עים מאו ָּמה ו ָֽאין־עוד
ָּל ֶהם ָּׂש ָּכר ֵ֥כי נש ַכח זכ ָּ ָֽרם׃
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ָ֣ ַ 6גם ַאה ָּב ָּתם גַ ם־ׂשנ ָּא ָּתם גַ ם־קנ ָּא ָּתם כ ָּ ָ֣בר ָּא ָּ ִ֑ב ָּדה וח ֶלק אין־ ָּל ֶ ֵ֥הם
עולם ב ֵ֥כל א ֶ ָֽשר־נַ ע ָּׂשה ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
עוד ל ָּ
ָ֣ 7לְך ֱאכל בׂשמ ָּחה ַלח ֶמך וָֽ ש ֵ֥תה ב ֶלב־טוב יי ֶ ִ֑נַֽך ָ֣כי כ ָּבר ָּר ָּ ֵ֥צה
־מע ֶ ָֽׂשיך׃
ָּה ֱאֹלהים ֶ ָֽאת ַ
8ב ָּכל־עת יהיֵ֥ ו בגָּ ֶדיך ל ָּב ִ֑נים ו ֶש ֶמן ַעל־ראשךֵ֥ ַאל־יֶ ח ָּ ָֽסר׃
9ראה ַחיים עם־א ָּ ָ֣שה א ֶשר־ ָּא ַהב ָּת ָּכל־ימי ַחי ָ֣י ֶהב ֶלך א ֶשר ָּנ ַָֽתן־לך
ובע ָּ ָ֣מלך
ַ ָ֣ת ַחת ַה ֶש ֶמש כל י ָ֣מי ֶהב ֶלִ֑ך ָ֣כי הוא ֶחלקך ַ ָֽב ַחיים ַ
ר־א ָּ ֵ֥תה ָּעמל ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
א ֶש ַ
11כל א ֶשר תמ ָּצא ָּ ָֽיַֽדך ַלע ֵׂ֥שות בכחך ע ִׂ֑שה כי אין ַמע ֶׂשה ו ֶחשבון
ו ַ ָ֣ד ַעת ו ָּחכ ָּמה בשאול א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ה ֵ֥לְך ָּ ָֽש ָּמה׃

ס

ַ 11שבתי ו ָּר ָ֣אה ַ ָֽת ַחת־ ַה ֶש ֶמש ָ֣כי לא ַל ַקלים ַהמרוץ ולא ַלגבו ָ֣רים
ַהמל ָּח ָּמה וגַ ם ָ֣לא ַלח ָּכ ֵ֥מים ֶל ֶחם וגַ ם לא ַלנבנים ע ֶשר ו ַגם ֵ֥לא
ַלידעים ִ֑חן כי־ ֵ֥עת וָּ ֶפגַ ע יק ֶ ֵ֥רה ֶאת־כ ָּ ָֽלם׃
12כי גַ ם ָֽלא־י ַדע ָּה ָּא ָּדם ֶאת־עתו ַכ ָּדגים ֶש ֶ ָֽנ ֱא ָּחזים במצו ָּ ָ֣דה ָּר ָּעה
ו ַכצ ֳפרים ָּהאחזות ַב ָּ ִ֑פח ָּכהם יָֽ ָּוקשים בנָ֣י ָּ ָֽה ָּא ָּדם לעָ֣ת ָּר ָּעה כ ֶשת ֵ֥פול
על ֶיהם פת ָֽאם׃
דולה היא א ָּ ָֽלי׃
13גַ ם־זה ָּר ֵ֥איתי ָּחכ ָּמה ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש וג ָּ ֵ֥
ָ֣ 14עיר ק ַטנָּ ה וַ אנָּ ֵ֥שים ָּבּה מ ָּ ִ֑עט ו ָּ ָֽבא־א ֶלי ָּה ֶמ ֶלְך גָּ דול ו ָּס ַ ָ֣בב א ָּתּה ו ָּב ָּ ֵ֥נה
ָּע ֶלי ָּה מצו ֵ֥דים גד ָֽלים׃
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ת־העיר ב ָּחכ ָּמ ִ֑תו ו ָּא ָּדם
ט־הוא ֶא ָּ
15ו ָּ ָ֣מ ָּצא ָּבּה איש מסכן ָּח ָּכם ומ ַל ֵ֥
ת־ה ֵ֥איש ַהמסכן ַה ָֽהוא׃
ָ֣לא זָּ ַכר ֶא ָּ
16ו ָּא ַ ָ֣מרתי ָּאני טו ָּ ֵ֥בה ָּחכ ָּמה מגבו ָּ ִ֑רה ו ָּחכ ַמת ַהמסכן בזויָּ ה וד ָּב ָּריו
ינם נש ָּמ ָֽעים׃
א ָּ ֵ֥
17דב ָ֣רי ח ָּכמים ב ַנ ַחת נש ָּמ ִ֑עים מזַ עָ ַ ֵ֥קת מושל ַבכסי ָֽלים׃
טובה ַהר ָֽבה׃
18טו ָּ ֵ֥בה ָּחכ ָּמה מכ ָ֣לי ק ָּ ִ֑רב וחו ֶ ָ֣טא ֶא ָּחד י ַא ֵ֥בד ָּ ֵ֥
ש ֶמן רו ִָ֑ק ַח יָּ ָָּקר מ ָּחכ ָּ ֵ֥מה מ ָּכבוד סכלֵ֥ ות
1 10ז ָ֣בובי ָּמוֶ ת יַב ֵ֥איש יַב ַיע ֶ ָ֣
מ ָּ ָֽעט׃
2לב ָּח ָּכם ָֽלימינו ו ֵ֥לב כסיל לׂשמא ָֽלו׃
3וגַ ם־ ַב ֶד ֶרְך כ ֶשה ָּס ָּ ֵ֥כל הלְך ל ָ֣בו ָּח ִ֑סר ו ָּא ַ ֵ֥מר ַלכל ָּס ָּ ֵ֥כל ָֽהוא׃
4אם־רו ַח ַהמושל ַתע ֶ ָ֣לה ָּע ֶליך מקומך ַאל־ ַת ַ ִ֑נח ָ֣כי ַמרפא יַ ני ַח
דולים׃
ח ָּט ֵ֥אים ג ָֽ
5י ָ֣ש ָּר ָּעה ָּראיתי ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶמש כשגָּ גָּ ה ֶשי ָּצא מלפ ֵ֥ני ַה ַש ָֽליט׃
6נ ַ ָ֣תן ַה ֶס ֶכל ַבמרומים ַר ִ֑בים וַ עשירים ַב ֵ֥ש ֶפל י ָֽשבו׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־סוסים ו ָּׂשרים הל ֵ֥כים ַכע ָּבדים ַע ָּ
ִ֑
ָּ 7ר ֵ֥איתי ע ָּבדים ַע
8ח ֵ֥פר גו ָּמץ ָ֣בו י ִ֑פול ופ ֵ֥רץ גָּ דר יש ֶ ֵ֥כנו נָּ ָּ ָֽחש׃
ַ 9מ ָ֣סי ַע א ָּבנים י ָּעצב ָּב ֶ ִ֑הם בוָ ֵ֥ק ַע עצים י ָּ ֵ֥ס ֶכן ָּ ָֽבם׃
־פנָ֣ים קל ַקל וַ חיָּ לים יגַ בִ֑ר וית ֵ֥רון ַהכשיר
11אם־ק ָּ ָ֣הה ַה ַברזֶ ל והוא לא ָּ
ָּחכ ָּ ָֽמה׃
11אם־י ֵ֥שְך ַהנָּ ָּחש בלוא־ ָּ ִ֑ל ַחש ו ָ֣אין יתרון ל ַב ַעל ַה ָּל ָֽשון׃
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12דב ֵ֥רי פי־ ָּח ָּכם ִ֑חן וׂשפ ֵ֥תות כסיל ת ַבל ֶ ָֽענו׃
13תח ַ ֵ֥לת דברי־פיהו סכלִ֑ ות ו ַאח ָ֣רית פיהו הוללות ָּר ָּ ָֽעה׃
ה־שיָֽהיֶ ה וַ א ֶשר יָֽהיֶ ה
14ו ַה ָּס ָּכל יַ ר ֶ ָ֣בה ד ָּב ִ֑רים לא־י ַדע ָּה ָּא ָּדם ַמ ֶ
ָֽמ ַאח ָּריו מי יַ גֵ֥יד ָֽלו׃
ל־עיר׃
15ע ַ ֵ֥מל ַהכסילים תיַ ג ֶעִ֑נו א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יָּ ַדע ָּל ֶל ֵֶ֥כת ֶא ָֽ
ָֽ 16אי־ ָּ ָ֣לְך ֶא ֶרץ ֶש ַמלכְך ָּ ִ֑נ ַער ו ָּׂש ַריְך ַב ֵ֥ב ֶקר יא ָֽכלו׃
ַ 17אש ָ֣ריְך ֶא ֶרץ ֶש ַמלכְך ֶבן־חו ִ֑רים ו ָּׂש ַריְך ָּב ָ֣עת יאכלו בגבו ָּרה ו ֵ֥לא
ַבש ָֽתי׃
ַ 18בע ַצל ַתים י ַ ָ֣מְך ַהמ ָּק ֶ ִ֑רה ובשפלֵ֥ ות יָּ ַדים ידֹלֵ֥ ף ַה ָּ ָֽבית׃
19לׂשחוק ע ָׂ֣שים ֶל ֶחם ו ַיַֽין י ַׂש ַ ָ֣מח ַח ִ֑יים ו ַה ֶכ ֶסף יַ ע ֶ ֵ֥נה ֶאת־ ַה ָֽכל׃
ָ֣ ַ 21גם ב ַמ ָּ ָֽדעך ֶ ֵ֚מ ֶלְך ַאל־ת ַקלל וב ַחדרי מש ָּכָ֣בך ַאל־ת ַקלל ָּע ִ֑שיר ָ֣כי
וב ַעל הכנָּ ַפים יַ גֵ֥יד ָּד ָּ ָֽבר׃
ת־הקול ַ ֵ֥
יוליְך ֶא ַ
עוף ַה ָּש ַמים ָ֣
ַ 1 11ש ַ ֵ֥לח ַלחמך ַעל־פ ָ֣ני ַה ָּ ִ֑מים ָֽכי־ב ֵ֥רב ַהיָּ מים תמ ָּצ ֶ ָֽאנו׃
ֶ 2תן־ ֵ֥ח ֶלק לשב ָּעה ו ַ ָ֣גם לשמו ָּ ִ֑נה ֵ֚כי ָ֣לא ת ַדע ַמה־יהיֶ ֵ֥ה ָּר ָּעה
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
3אם־י ָּמלאו ֶה ָּע ֵ֥בים גֶ ֶשם ַעל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ יָּ ריקו ואם־י ֵ֥פול עץ ַב ָּדרום ו ָ֣אם
ַב ָּצ ִ֑פון מקום ֶשי ֵ֥פול ָּהעץ ָּ ֵ֥שם י ָֽהוא׃
4ש ֵ֥מר רו ַח ָ֣לא יז ָּ ִ֑רע ור ֶ ֵ֥אה ֶב ָּעבים ֵ֥לא יק ָֽצור׃
ה־ד ֶרְך ָּהר ַוח ַכע ָּצמים ב ֶב ֶָ֣טן ַהמל ָּ ִ֑אה ָּכ ָּכה לא
ַ 5כא ֶשר ָֽאינך יוד ַע ַמ ֶ ָ֣
ת־ה ָֽכל׃
ׂשה ָּ ָֽה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר יַ ע ֶׂשה ֶא ַ
ת־מע ָ֣
ת ַדע ֶא ַ
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ַ 6בב ֶקר ז ַ ָ֣רע ֶאת־זַ ר ֶעך ו ָּל ֶע ֶרב ַאל־ ַת ַ ָ֣נח יָּ ֶ ִ֑דך כי ָֽאינך יודע ָ֣אי ֶזה יכ ָּשר
טובים׃
יהם כ ֶא ָּחד ָֽ
ה ֶזָ֣ה או־זֶ ה ואם־שנ ֶ ֵ֥
7ו ָּמתוק ָּה ִ֑אור ו ֵ֥טוב ַ ָֽלעי ַנַֽים לר ֵ֥אות ֶאת־ ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
ָ֣ 8כי אם־ ָּש ֵ֥נים ַהרבה יח ֶ ֵ֥יה ָּה ָּא ָּדם בכ ָּ ָ֣לם יׂש ָּ ִ֑מח ויזכר ֶאת־י ָ֣מי ַהח ֶשְך
י־הר ֵ֥בה יהיו ָּכל־ ֶש ָּ ֵ֥בא ָּ ָֽה ֶבל׃
ָֽכ ַ
חורותך ו ַהלְך ב ַדרכָ֣י לבך
ֶ
יטיבך לבך בימָ֣י ב
ׂ9ש ַמח ָּב ָ֣חור ביַ לדו ֶתיך ָֽו ָֽ
ל־כל־א ֶלה י ָֽביאךֵ֥ ָּה ֱאֹלהים ַבמש ָּ ָֽפט׃
וב ַמראי ע ֶינִ֑יך ו ָּדע כי ַע ָּ
11ו ָּה ֵ֥סר ַכ ַעס מל ֶבך ו ַהע ֵ֥בר ָּר ָּעה מב ָּׂש ֶ ִ֑רך ָֽכי־ ַהיַ ל ֵ֥דות ו ַ ָֽה ַשחרות
ָּ ָֽה ֶבל׃
1 12וזכר ֶאת־ ָ֣בור ֶאיך בימי בחור ֶ ִ֑תיך ַעָ֣ד א ֶשר לא־יָּבאו ימָ֣י ָּ ָֽה ָּר ָּעה
ין־לי ָּב ֶהם ָֽח ֶפץ׃
אמר ָֽא ֵ֥
שר ת ַ
והגָ֣יעו ָּשנים א ֶ ָ֣
ַ 2עד א ֶשר ָֽלא־ ֶתח ַשְך ַה ֶש ֶמש ו ָּהאור ו ַהיָּ ר ַח ו ַהכו ָּכ ִ֑בים ו ָּ ֵ֥שבו ֶה ָּעבים
ַא ַ ֵ֥חר ַה ָּ ָֽג ֶשם׃
שי ֶה ָּ ִ֑חיל ו ָּבטלו ַה ָֽטחנות ָ֣כי
ַ 3ביום ֶשיָּ זעו שמ ָ֣רי ַה ַבית ו ָֽהת ַעותו ַאנ ָ֣
מעטו ו ָּחש ֵ֥כו ָּהראות ָּבאר ָֽבות׃
4וסגרו ד ָּל ַתים ַבשוק בש ַפל ָ֣קול ַ ָֽה ַטח ָּ ִ֑נה ויָּ קום ל ָ֣קול ַהצפור וי ַשחו
ָּכל־בנֵ֥ ות ַה ָֽשיר׃
ָ֣ ַ 5גם מגָּ ב ַה י ָּראו ו ַחת ַח ָ֣תים ַב ֶד ֶרְך ויָּ נאץ ַה ָּשקד ויס ַתבָ֣ל ֶ ָֽה ָּחגָּ ב ו ָּתפר
עולמו ו ָּסב ֵ֥בו ַבשוק ַהספ ָֽדים׃
יונִ֑ה ָֽכי־הלְך ָּה ָּא ָּדם ֶאל־בָ֣ית ָּ
ָּ ָֽהאב ָּ
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ָ֣ ַ 6עד א ֶשר ָֽלא־י ָּרחק ֶ ָ֣ח ֶבל ַה ֶכ ֶסף ו ָּתרץ ג ַלָ֣ת ַהזָּ ָּ ִ֑הב ות ָּש ֶבר ַכד
ל־ה ָֽבור׃
ל־ה ַמב ַוע ונָּ ֵ֥רץ ַהגַ ל ַגל ֶא ַ
ַע ַ
ל־ה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר
־ה ָּא ֶרץ כ ֶש ָּה ָּיִ֑ה ו ָּה ָ֣ר ַוח ָּתשוב ֶא ָּ
7ויָּ שב ֶה ָּע ָּפר ַעל ָּ
נ ָּת ָּנָּֽה׃
8הבל ה ָּבלים ָּא ַ ֵ֥מר ַהקו ֶה ֶלת ַה ֵ֥כל ָּ ָֽה ֶבל׃
9ויתר ֶש ָּה ָּ ֵ֥יה ק ֶה ֶלת ָּח ָּ ִ֑כם עוד ל ַמד־ ַד ַעת ֶאת־ ָּה ָּעם וא ָ֣זַֽן וחקר תקן
מ ָּש ֵ֥לים ַהר ָֽבה׃
11ב ָ֣קש ק ֶה ֶלת למצא דברי־ ִ֑ח ֶפץ ו ָּכ ֵ֥תוב י ֶשר דב ֵ֥רי ֱא ֶ ָֽמת׃
11דברי ח ָּכמים ַכ ָּ ָ֣דרבנות וָֽ כ ַמׂשמ ֵ֥רות נטועים ַבע ָ֣לי אס ִ֑פות נתנו
מר ֶ ֵ֥עה ֶא ָּ ָֽחד׃
12וי ֵ֥תר מה ָּמה ב ָ֣ני הזָּ ִ֑הר עׂשות ס ָּפרים ַהרבה ָ֣אין קץ ו ַ ֵ֥ל ַהג ַהרבה
יג ַ ֵ֥עת ָּב ָּ ָֽׂשר׃
ֵ֥ 13סוף ָּד ָּבר ַה ָ֣כל נש ָּ ִ֑מע ֶאת־ ָּה ֱאֹלהים י ָּרא ו ֶאת־מצו ָּ ָ֣תיו שמור כי־ ֶזה
ל־ה ָּא ָּ ָֽדם׃
ָּכ ָּ
14כי ֶאת־ ָּכל־ ַ ָֽמע ֶׂשה ָּה ֱאֹלהים יָּ ֵ֥בא במש ָּפט ַ ָ֣על ָּכל־נֶ ע ָּ ִ֑לם אם־טוב
ם־רע׃
וא ָּ ָֽ
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