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  פרק ז- "קהלת"ספר 
ֶמן  טֹוב  ְויֹום  ַהָמֶות  ִמיֹום  ִהָוְלדֹו א ם  ִמׁשֶ ּטֹוב  ׁשֵ ּ ּ טֹוב  ב:  ּ

ית־ֵאֶבל  ִמֶלֶכת  ֶא ר  הוא ָּלֶלֶכת  ֶאל־ּבֵ ֲאׁשֶ ֶתה  ּבַ ית  ִמׁשְ ּל־ּבֵ ּ
ל־ָהָאָדם  ְוַהַחי  ִיֵתן  ֶאל־ִלּבֹו חֹוק  ג:  ּסֹוף  ּכָ ַעס  ִמׂשְ ּטֹוב  ּכַ

י־ְבֹרַע  ָפִנים  ִייַטב  ֵלב ֵבית  ֵאֶבל  ְוֵלב  ד:  ּּכִ ֵלב  ֲחָכִמים  ּבְ
ְמָחה ֵבית  ׂשִ ִסיִלים  ּבְ ֹמַע  ַגֲעַרת  ָחָכם  ֵמִאיׁש  ה:  ּכְ ּטֹוב  ִלׁשְ

יר  ּכְ ן  ו:  ִסיִליםׁשֵֹמַע  ׁשִ יר  ּכֵ יִרים  ַתַחת  ַהּסִ י  ְכקֹול  ַהּסִ ּּכִ
ִסיל  ְוַגם־ֶזה  ָהֶבל ֹחק  ַהּכְ ד  ז:  ׂשְ ק  ְיהֹוֵלל  ָחָכם  ִויַאּבֵ י  ָהֹעׁשֶ ּכִ

יתֹו  טֹוב  ח:  ֶּאת־ֵלב  ַמָתָנה ּטֹוב  ַאֲחִרית  ָדָבר  ֵמֵראׁשִ
ֶּאֶרך־רוַח  ִמְגַבה־רוַח ּ ּּ רוֲחך  ִלְכעֹוס  ּכִ ט:  ְ ַָאל־ְתַבֵהל  ּבְ ּ י  ַכַעס ּ
ִסיִלים  ָינוַח ֵחיק  ּכְ ַהָיִמים  י:  ּּבְ ַּאל־ֹתאַמר  ֶמה  ָהָיה  ׁשֶ ּ

ַאְלָת  י  ֹלא  ֵמָחְכָמה  ׁשָ ָּהִראׁשִֹנים  ָהיו  טֹוִבים  ֵמֵאֶלה  ּכִ ּ ּ
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ֶמׁש יא:  ַעל־ֶזה : ּטֹוָבה  ָחְכָמה  ִעם־ַנֲחָלה  ְוֹיֵתר  ְלֹרֵאי  ַהׁשָ
ֶסף  ְוִיְתרֹו יב ֵצל  ַהּכָ ֵצל  ַהָחְכָמה  ּבְ י  ּבְ ּן  ַדַעת  ַהָחְכָמה  ְתַחֶיה ּכִ ּ ּ

ן  ֵאת  יג:  ְבָעֶליָה י  ִמי  יוַכל  ְלַתּקֵ ה  ָהֱאֹלִהים  ּכִ ְּרֵאה  ֶאת־ַמֲעׂשֵ
ר  ִעְותֹו יֹום  טֹוָבה  ֱהֵיה  ְבטֹוב  וְביֹום  ָרָעה  ְרֵאה  ַגם  יד:  ֲּאׁשֶ ּּבְ ּ

לֹא  ִיְמָצא  ה  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ִדְבַרת  ׁשֶ ֶּאת־ֶזה  ְלֻעַמת־ֶזה  ָעׂשָ ּ ּ
יֵמי  ֶהְבִלי  ֵיׁש  טו:  ָּריו  ְמאוָמהָהָאָדם  ַאֲח ֶאת־ַהּכֹל  ָרִאיִתי  ּבִ

ָרָעתֹו ע  ַמֲאִריך  ּבְ ִצְדקֹו  ְוֵיׁש  ָרׁשָ ְַצִדיק  ֹאֵבד  ּבְ ַּאל־ְתִהי  טז:  ּ
ם  יֹוֵתר  ָלָמה  ִתׁשֹוֵמם ה  ְוַאל־ִתְתַחּכַ ַּצִדיק  ַהְרּבֵ ּ ּ ּ ּ :

ה  ְוַאל־ְתִהי  ָסָכל  ָלָמה  ָתמות  ּבְ יז ע  ַהְרּבֵ ַּאל־ִתְרׁשַ ּ ּ ָֹלא  ִעֶתךּ ּ :
ח  ֶאת־ָיֶדך  יח ֶזה  ְוַגם־ִמֶזה  ַאל־ַתּנַ ר  ֶתֱאֹחז  ּבָ ָטֹוב  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ָלם י־ְיֵרא  ֱאֹלִהים  ֵיֵצא  ֶאת־ּכֻ ַּהָחְכָמה  ָתֹעז  ֶלָחָכם  יט:  ּּכִ
ִעיר ר  ָהיו  ּבָ ִליִטים  ֲאׁשֶ ָרה  ׁשַ ֵּמֲעׂשָ י  ָאָדם  ֵאין  ַצִדיק  כ:  ּ ּּכִ

ה־טֹוב  ְוֹלא ר  ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ַּגם  ְלָכל־ַהְדָבִרים  כא:    ֶיֱחָטאּּבָ ּ
ַמע  ֶאת־ַעְבְדך  ר  ֹלא־ִתׁשְ ך  ֲאׁשֶ רו  ַאל־ִתֵתן  ִלּבֶ ר  ְיַדּבֵ ֲָאׁשֶ ָּ ּּ ּ

ר  ַגם־   כב:  ְָמַקְלֶלך ך  ֲאׁשֶ י  ַגם־ְפָעִמים  ַרּבֹות  ָיַדע  ִלּבֶ ּּכִ ָּ  ַּאָתּ
ַּאָתה  ִקַלְלָת  ֲאֵחִרים יִתי  ַבָחְכָמה  ָאַמְרִתי  כג:  ּּ ל־ֹזה  ִנּסִ ּּכָ

יֶא ָמה  ְוִהיא  ְרחֹוָקה  ִמֶמּנִ ָהָיה  ְוָעֹמק   כד:  ְּחּכָ | ָּרחֹוק  ַמה־ׁשֶ
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ׁש  כה:  ָּעֹמק  ִמי  ִיְמָצֶאּנו י  ָלַדַעת  ְוָלתור  וַבּקֵ ַּסּבֹוִתי  ֲאִני  ְוִלּבִ ּ
ְכלות  הֹוֵללֹות ֶסל  ְוַהּסִ ע  ּכֶ ּבֹון  ְוָלַדַעת  ֶרׁשַ : ָּחְכָמה  ְוֶחׁשְ

ּומֹוֶצא  ֲאִני  ַמר  ִמָמֶות  ֶאת־ָה כו ר־ִהיא  ְמצֹוִדים ּ ה  ֲאׁשֶ ִּאׁשָ
ה  ֲאסוִרים  ָיֶדיָה  טֹוב  ִלְפֵני  ָהֱאֹלִהים  ִיָמֵלט  ַּוֲחָרִמים  ִלּבָ ּ ּ

ה ה  ְוחֹוֵטא  ִיָלֶכד  ּבָ ִּמֶמּנָ ּ ְרֵאה  ֶזה  ָמָצאִתי  ָאְמָרה  ֹקֶהֶלת  כז:  ּ
ּבֹון י  כח:  ַאַחת  ְלַאַחת  ִלְמֹצא  ֶחׁשְ ה  ַנְפׁשִ ְקׁשָ ר  עֹוד־ּבִ ֲאׁשֶ

ה  ְבָכל־ֵאֶלה ְוֹלא  ָמָצאִתי ּ  ָאָדם  ֶאָחד  ֵמֶאֶלף  ָמָצאִתי  ְוִאׁשָ ּ
ה  ָהֱאֹלִהים  כט:  ֹלא  ָמָצאִתי ר  ָעׂשָ ְלַבד  ְרֵאה־ֶזה  ָמָצאִתי  ֲאׁשֶ

ים ֹבנֹות ַרּבִ ר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ִחׁשְ ֶּאת־ָהָאָדם ָיׁשָ ּּ: 

  פרק ח- "קהלת"ספר 
ר  ָדָבר  ָחְכַמת  ָאָד א ֶהָחָכם  וִמי  יֹוֵדַע  ֵפׁשֶ ִּמי־ּכְ ּם  ָתִאיר  ָפָניו ּּ ּ

א ּנֶ בוַעת  ב:  ְּוֹעז  ָפָניו  ְיׁשֻ מֹור  ְוַעל  ִדְבַרת  ׁשְ ֲּאִני  ִפי־ֶמֶלך  ׁשְ ּ ְ ּ
י  ג:  ֱאֹלִהים ָדָבר  ָרע  ּכִ ֵהל  ִמָפָניו  ֵתֵלך  ַאל־ַתֲעֹמד  ּבְ ַּאל־ִתּבָ ּ ְּ ּ

ה ר  ַיְחפֹץ  ַיֲעׂשֶ ל־ֲאׁשֶ ְלטֹון  וִמי  ד:  ּּכָ ר  ְדַבר־ֶמֶלך  ׁשִ ֲאׁשֶ ּּבַ ְּ

הֹיאַמר־לֹו  ַמ ּׁשֹוֵמר  ִמְצָוה  ֹלא  ֵיַדע  ָדָבר  ָרע  ה:  ּה־ַתֲעׂשֶ
ָפט  ֵיַדע  ֵלב  ָחָכם ְּוֵעת  וִמׁשְ ָפט  ו:  ּ י  ְלָכל־ֵחֶפץ  ֵיׁש  ֵעת  וִמׁשְ ּּכִ ּ
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ה  ָעָליו י־ָרַעת  ָהָאָדם  ַרּבָ י  ז:  ּכִ ִיְהֶיה  ּכִ י־ֵאיֶנּנו  ֹיֵדַע  ַמה־ׁשֶ ּּכִ ּ ּ
ר  ִיְהֶיה  ִמי  ַיִגיד  לֹו ֲאׁשֶ רוַח  ִלְכלֹוא ֵאין  ָאָדם   ח:  ּּכַ ִליט  ּבָ ּׁשַ ּ

ִמְלָחָמה  ַלַחת  ּבַ יֹום  ַהָמֶות  ְוֵאין  ִמׁשְ ְלטֹון  ּבְ ֶּאת־ָהרוַח  ְוֵאין  ׁשִ ּ ּ
ָעָליו ע  ֶאת־ּבְ ל־ֶזה  ָרִאיִתי  ְוָנתֹון  ט:  ְּוֹלא־ְיַמֵלט  ֶרׁשַ ֶאת־ּכָ

ר  ֶמׁש  ֵעת  ֲאׁשֶ ה  ַתַחת  ַהׁשָ ר  ַנֲעׂשָ ה  ֲאׁשֶ י  ְלָכל־ַמֲעׂשֶ ֶּאת־ִלּבִ ּ
ַלט  ָהָא ָאָדם  ְלַרע  לֹוׁשָ ִעים  ְקֻבִרים  י:  ָדם  ּבְ ּוְבֵכן  ָרִאיִתי  ְרׁשָ

ן־ָעׂשו  ר  ּכֵ חו  ָבִעיר  ֲאׁשֶ ַתּכְ ָּוָבאו  וִמְמקֹום  ָקדֹוׁש  ְיַהֵלכו  ְוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ה  ָהָרָעה  יא:  ַּגם־ֶזה  ָהֶבל ה  ִפְתָגם  ַמֲעׂשֵ ר  ֵאין־ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ

ֶה ֵני־ָהָאָדם  ּבָ ן  ָמֵלא  ֵלב  ּבְ : ם  ַלֲעׂשֹות  ָרעְמֵהָרה  ַעל־ּכֵ
י  ַגם־יֹוֵדַע  ָאִני  יב ה  ָרע  ְמַאת  וַמֲאִריך  לֹו  ּכִ ר  ֹחֶטא  ֹעׂשֶ ֲּאׁשֶ ְ ּ

ר  ִייְראו  ִמְלָפָניו ר  ִיְהֶיה־טֹוב  ְלִיְרֵאי  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ :
ר  יג ֵצל  ֲאׁשֶ ע  ְוֹלא־ַיֲאִריך  ָיִמים  ּכַ ְּוטֹוב  ֹלא־ִיְהֶיה  ָלָרׁשָ ְ

ֵּאיֶנּנו  ָיֵרא  ִמִלְפֵנ ה  יד:  י  ֱאֹלִהיםּ ר  ַנֲעׂשָ ֶיׁש־ֶהֶבל  ֲאׁשֶ
ר   ה |  ַעל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ר  ַמִגיַע  ֲאֵלֶהם  ּכְ ֵּיׁש  ַצִדיִקים  ֲאׁשֶ ּ

ה  ַהַצִדיִקים  ַמֲעׂשֵ ַמִגיַע  ֲאֵלֶהם  ּכְ ִעים  ׁשֶ ִעים  ְוֵיׁש  ְרׁשָ ָּהְרׁשָ ּ ּ ּ
ַגם־ֶזה  ָהֶבל ָּאַמְרִתי  ׁשֶ ְמ טו:  ּ ְחִתי  ֲאִני  ֶאת־ַהׂשִ ּבַ ְּוׁשִ ר ּ ָחה  ֲאׁשֶ

תֹות  י  ִאם־ֶלֱאֹכל  ְוִלׁשְ ֶמׁש  ּכִ ֵּאין־טֹוב  ָלָאָדם  ַתַחת  ַהׁשֶ ּ ּ
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ר־ָנַתן־לֹו  מֹוַח  ְוהוא  ִיְלֶוּנו  ַבֲעָמלֹו  ְיֵמי  ַחָייו  ֲאׁשֶ ְּוִלׂשְ ּ ּ
ֶמׁש ָּהֱאֹלִהים  ַתַחת  ַהׁשָ י  ָלַדַעת  טז:  ּ ר  ָנַתִתי  ֶאת־ִלּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ

י  ַגם ָחְכָמה  ְוִלְראֹות  ֶאת־ָהִעְנָין  ֲא ה  ַעל־ָהָאֶרץ  ּכִ ר  ַנֲעׂשָ ׁשֶ
ֵעיָניו  ֵאיֶנּנו  ֹרֶאה ָנה  ּבְ יֹום  וַבַלְיָלה  ׁשֵ ּּבַ ּּ ְוָרִאיִתי  יז:  ּ

י  ֹלא  יוַכל  ָהָאָדם  ִלְמצֹוא  ה  ָהֱאֹלִהים  ּכִ ל־ַמֲעׂשֵ ֶּאת־ּכָ
ר  ַיֲעֹמל  ל  ֲאׁשֶ ׁשֶ ֶמׁש  ּבְ ה  ַתַחת־ַהׁשֶ ר  ַנֲעׂשָ ה  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהַמֲעׂשֶ ּ

ׁש   ְוֹלא  ִיְמָצא  ְוַגם  ִאם־ֹיאַמר  ֶהָחָכם  ָלַדַעת  ֹלא ָהָאָדם  ְלַבּקֵ
 :ּיוַכל ִלְמֹצא

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, ה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכ, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כת"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"יב 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,  לק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחו
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 ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" כר 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


