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  פרק ה- "קהלת"ספר 
ך  ַאל־ְיַמֵהר  ְלהֹוִציא  ָדָבר  ִלְפֵני  א ַָאל־ְתַבֵהל  ַעל־ִפיך  ְוִלּבְ ָ ּ ּ

ן  ִיְהיו  ַמִים  ְוַאָתה  ַעל־ָהָאֶרץ  ַעל־ּכֵ ׁשָ י  ָהֱאֹלִהים  ּבַ ָּהֱאֹלִהים  ּכִ ּ ּ
ְּדָבֶריך  ְמַעִטים א   ב:  ָ י  ּבָ ִסיל ּכִ ֹרב  ִעְנָין  ְוקֹול  ּכְ ַהֲחלֹום  ּבְ

ֹרב  ְדָבִרים ר  ִתדֹר  ֶנֶדר  ֵלאֹלִהים  ַאל־ְתַאֵחר  ג:  ּּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּּ
ֵלם ר־ִתדֹר  ׁשַ ִסיִלים  ֵאת  ֲאׁשֶ ּכְ י  ֵאין  ֵחֶפץ  ּבַ ְלמֹו  ּכִ ְּלׁשַ ּּ טֹוב  ד:  ּ

ֵלם ִתדֹור  ְוֹלא  ְתׁשַ ר  ֹלא־ִתדֹר  ִמׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ַָאל־ִתֵתן  ֶאת־ִפיך ה:  ּ ּ ּ ּ 
ָגָגה  י  ׁשְ ֶרך  ְוַאל־ֹתאַמר  ִלְפֵני  ַהַמְלָאך  ּכִ ׂשָ ְַלֲחִטיא  ֶאת־ּבְ ָּ ּ
ה  ל  ֶאת־ַמֲעׂשֵ ִָהיא  ָלָמה  ִיְקֹצף  ָהֱאֹלִהים  ַעל־קֹוֶלך  ְוִחּבֵ ּ

י  ו:  ָָיֶדיך ה  ּכִ י  ְבֹרב  ֲחֹלמֹות  ַוֲהָבִלים  וְדָבִרים  ַהְרּבֵ ּּכִ
ק  ָרׁש  ְוֵגֶזל  ִמ ז:  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְיָרא ָפט  ָוֶצֶדק ִאם־ֹעׁשֶ ּׁשְ

י  ָגֹבַה  ֵמַעל  ָגֹבַה  ִּתְרֶאה  ַבְמִדיָנה  ַאל־ִתְתַמה  ַעל־ַהֵחֶפץ  ּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ּכֹל   ח:  ּׁשֵֹמר  וְגֹבִהים  ֲעֵליֶהם ְ  הוא  ֶמֶלך ּהיאְוִיְתרֹון  ֶאֶרץ  ּבַ ּ
ֶדה  ֶנֱעָבד ֶסף  וִמי־ֹאֵהב  ט:  ְלׂשָ ע  ּכֶ ּבַ ֶסף  ֹלא־ִיׂשְ ֹּאֵהב  ּכֶ

ָהמֹון  ֹלא  ְתבוָאה  ַגם ּּבֶ ְרבֹות  ַהטֹוָבה  ַרּבו  י:  ־ֶזה  ָהֶבלּ ּּבִ ּ
י  ִאם־   רֹון  ִלְבָעֶליָה  ּכִ ׁשְ : ּ  ְראות  ֵעיָניוְּראיתּאֹוְכֶליָה  וַמה־ּכִ

ָבע  יא ה  ֹיאֵכל  ְוַהׂשָ ַנת  ָהֹעֵבד  ִאם־ְמַעט  ְוִאם־ַהְרּבֵ ְּמתוָקה  ׁשְ ּ
יַח  לֹו  ִליׁשֹון יר  ֵאיֶנּנו  ַמּנִ י ֵיׁש  ָרָעה  חֹוָלה  ָרִאיִת יב:  ֶּלָעׁשִ

מור  ִלְבָעָליו  ְלָרָעתֹו ר  ׁשָ ֶמׁש  ֹעׁשֶ ַּתַחת  ַהׁשָ ּ ר  יג:  ּ ְוָאַבד  ָהֹעׁשֶ
ָידֹו  ְמאוָמה ן  ְוֵאין  ּבְ ִעְנַין  ָרע  ְוהֹוִליד  ּבֵ ַּההוא  ּבְ ר  יד:  ּ ֲאׁשֶ ּכַ

א  וְמאוָמה  ּבָ ׁשֶ ֶטן  ִאמֹו  ָערֹום  ָיׁשוב  ָלֶלֶכת  ּכְ ָּיָצא  ִמּבֶ ּ ּ ּ
יֵֹלך  ּבְ א  ַבֲעָמלֹו  ׁשֶ ְֹלא־ִיׂשָ ּ ְוַגם־ֹזה  ָרָעה  חֹוָלה  טו:  ָידֹוּ

ַיֲעֹמל  ָלרוַח ן  ֵיֵלך  וַמה־ִיְתרֹון  לֹו  ׁשֶ א  ּכֵ ּבָ ל־ֻעַמת  ׁשֶ ּּכָ ּּ ּ ְ ַּגם  טז:  ּ
ה  ְוָחְליֹו  ָוָקֶצף ך  ֹיאֵכל  ְוָכַעס  ַהְרּבֵ ֹחׁשֶ ל־ָיָמיו  ּבַ ה  יז:  ְּכָ ִהּנֵ

תֹות  ְוִל ר־ָיֶפה  ֶלֶאכֹול־ְוִלׁשְ ר־ָרִאיִתי  ָאִני  טֹוב  ֲאׁשֶ ְראֹות ֲּאׁשֶ
ָכל־ֲעָמלֹו   ֶמׁש  ִמְסַפר  ְיֵמי־  |  טֹוָבה  ּבְ ַיֲעֹמל  ַתַחת־ַהׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ  ַּחָיוּ

י־הוא  ֶחְלקֹו ר־ָנַתן־לֹו  ָהֱאֹלִהים  ּכִ ַּחָייו  ֲאׁשֶ ַּגם  יח:  ּ
ִליטֹו  ר  וְנָכִסים  ְוִהׁשְ ר  ָנַתן־לֹו  ָהֱאֹלִהים  ֹעׁשֶ ל־ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּּכָ

את  ֶאת־ֶחְל ֶּלֱאֹכל  ִמֶמּנו  ְוָלׂשֵ ֲעָמלֹו  ֹזה  ַמַתת ּ ֹמַח  ּבַ ּקֹו  ְוִלׂשְ
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י  יט:  ֱאֹלִהים  ִהיא ה  ִיְזּכֹר  ֶאת־ְיֵמי  ַחָייו  ּכִ י  ֹלא  ַהְרּבֵ ּּכִ
ְמַחת ִלּבֹו ׂשִ  :ָהֱאֹלִהים ַמֲעֶנה ּבְ

  פרק ו- "קהלת"ספר 
ה  ִהיא  א ֶמׁש  ְוַרּבָ ר  ָרִאיִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ֵּיׁש  ָרָעה  ֲאׁשֶ ּ

ר  ִיֶת ב:  ַעל־ָהָאָדם ר  וְנָכִסים ִּאיׁש  ֲאׁשֶ ּן־לֹו  ָהֱאֹלִהים  ֹעׁשֶ
ר־ִיְתַאֶוה |  ְּוָכבֹוד  ְוֵאיֶנּנו  ָחֵסר  ְלַנְפׁשֹו   ִּמּכֹל  ֲאׁשֶ

י  ִאיׁש  ָנְכִרי  ֹיאְכֶלּנו  ִליֶטּנו  ָהֱאֹלִהים  ֶלֱאֹכל  ִמֶמּנו  ּכִ ְּוֹלא־ַיׁשְ ּ ּּ
ִנים  ג:  ֶּזה  ֶהֶבל  ָוֳחִלי  ָרע  הוא ִאם־יֹוִליד  ִאיׁש  ֵמָאה  ְוׁשָ

ע |  ְחֶיה  ְוַרב  ַרּבֹות  ִי ּבַ ָניו  ְוַנְפׁשֹו  ֹלא־ִתׂשְ ִיְהיו  ְיֵמי־ׁשָ ּׁשֶ ּ
ִּמן־ַהטֹוָבה  ְוַגם־ְקבוָרה  ֹלא־ָהְיָתה  לֹו  ָאַמְרִתי  טֹוב  ִמֶמּנו  ּ ּּ ּ ּ

ֶפל ה ד:  ַהּנָ מֹו  ְיֻכּסֶ ך  ׁשְ ך  ֵיֵלך  וַבֹחׁשֶ א  וַבֹחׁשֶ י־ַבֶהֶבל  ּבָ ְּכִ ְ ְּ ּ :
ֶמׁש  ֹלא־ָרָאה  ְוֹלא  ָיָדע  ַנַח ה ְּוִאלו  ָחָיה  ו:  ּת  ָלֶזה  ִמֶזהַּגם־ׁשֶ ּ

ִנים  ַפֲעַמִים  ְוטֹוָבה  ֹלא  ָרָאה  ֲהֹלא  ֶאל־ָמקֹום  ֶאָחד  ֶּאֶלף  ׁשָ
ֶפׁש  ֹלא  ז:  ְַהּכֹל  הֹוֵלך ל־ֲעַמל  ָהָאָדם  ְלִפיהו  ְוַגם־ַהּנֶ ּּכָ

ִסיל  ַמה־ֶלָעִני  יֹוֵדַע  ח:  ִּתָמֵלא י  ַמה־יֹוֵתר  ֶלָחָכם  ִמן־ַהּכְ ּּכִ ּ
ּטֹוב  ַמְרֵאה  ֵעיַנִים  ֵמֲהָלך־ָנֶפׁש  ַגם־ֶזה  ט:  ַּחִייםְַלֲהֹלך  ֶנֶגד  ַה ְ
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ֶּהֶבל  וְרעות  רוַח ּ מֹו  ְונֹוָדע  י:  ּ ָבר  ִנְקָרא  ׁשְ ָהָיה  ּכְ ַּמה־ׁשֶ
ר־הוא  ָאָדם  ְוֹלא־יוַכל  ָלִדין  ִעם   ֲּאׁשֶ הַתִקיףּ ּׁשֶ יף  ִמֶמּנוּ ַתּקִ ּ  ׁשֶ ּ ּ :

ים  ָהֶבל  ַמה יא ה  ַמְרּבִ י  ֵיׁש־ְדָבִרים  ַהְרּבֵ י  יב:  ּ־יֵֹתר  ָלָאָדםּּכִ ּכִ
ַחִיים  ִמְסַפר  ְיֵמי־ַחֵיי  ֶהְבלֹו  ִּמי־יֹוֵדַע  ַמה־טֹוב  ָלָאָדם  ּבַ ּּ ּ
ר  ִמי־ַיִגיד  ָלָאָדם  ַמה־ִיְהֶיה  ַאֲחָריו  ַתַחת  ֵצל  ֲאׁשֶ ם  ּכַ ְּוַיֲעׂשֵ ּ ּּ

ֶמׁש  :ַּהׁשָ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ו'ו' נוטרי, י"כמני ננ  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י' חיתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ת ישראלך המחולק בכל תפוצו"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ" אוכמשמרות נטועים ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


