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  פרק א- "קהלת"ספר 
ָלם א ירוׁשָ ן־ָדִוד  ֶמֶלך  ּבִ ִּדְבֵרי  ֹקֶהֶלת  ּבֶ ּ ֲהֵבל  ֲהָבִלים  ָאַמר  ב:  ְּ

ַּמה־ִיְתרֹון  ָלָאָדם  ג:  ֹקֶהֶלת  ֲהֵבל  ֲהָבִלים  ַהּכֹל  ָהֶבל
ֶמׁש ַיֲעֹמל  ַתַחת  ַהׁשָ ָכל־ֲעָמלֹו  ׁשֶ ּּבְ ּ א  ד:  ּ ְדֹור  ֹהֵלך  ְודֹור  ּבָ ּ

ֶמׁש ה:  ְוָהָאֶרץ  ְלעֹוָלם  ֹעָמֶדת ֶמׁש ְּוָזַרח  ַהׁשֶ ּ  וָבא  ַהׁשָ ּ
ם ּהֹוֵלך  ֶאל־ָדרֹום  ְוסֹוֵבב  ו:  ְּוֶאל־ְמקֹומֹו  ׁשֹוֵאף  זֹוֵרַח  הוא  ׁשָ ְ

ב  ָהרוַח|  ֶאל־ָצפֹון  סֹוֵבב   ֹּסֵבב  הֹוֵלך  ָהרוַח  ְוַעל־ְסִביֹבָתיו  ׁשָ ּ ְ :
ָחִלים  ֹהְלִכים  ֶאל־ַהָים  ְוַהָים  ֵאיֶנּנו  ָמֵלא  ֶאל־ְמקֹום  ז ל־ַהּנְ ּּכָ ּ ּ

ָחִלים   ַהּנְ ִבים  ָלָלֶכתׁשֶ ם  ֵהם  ׁשָ ל־ַהְדָבִרים  ח:  ֹהְלִכים  ׁשָ ּּכָ
ע  ַעִין  ִלְראֹות  ּבַ ר  ֹלא־ִתׂשְ ְּיֵגִעים  ֹלא־יוַכל  ִאיׁש  ְלַדּבֵ

ֹמַע ְּוֹלא־ִתָמֵלא  ֹאֶזן  ִמׁשְ ִיְהֶיה  ט:  ּ ָהָיה  הוא  ׁשֶ ַּמה־ׁשֶ ּ ּ
ֶמ ל־ָחָדׁש  ַתַחת  ַהׁשָ ה  ְוֵאין  ּכָ ֵיָעׂשֶ ה  הוא  ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ּוַמה־ׁשֶ ּ ּּ ּ : ׁשּ
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ָבר  ָהָיה  ְלֹעָלִמים  י יֹאַמר  ְרֵאה־ֶזה  ָחָדׁש  הוא  ּכְ ֵּיׁש  ָדָבר  ׁשֶ ּּ
ר  ָהָיה  ִמְלָפֵננו ֲּאׁשֶ ֵאין  ִזְכרֹון  ָלִראׁשִֹנים  ְוַגם  ָלַאֲחֹרִנים  יא:  ּ

ִיְהיו  ָלַאֲחֹרָנה רֹון  ִעם  ׁשֶ ִיְהיו  ֹלא־ִיְהֶיה  ָלֶהם  ִזּכָ ּׁשֶ ּּ ֲאִני  יב:  ּ
ָלםְֹקֶהֶלת  ָהִייִתי  ֶמֶלך  ַעל ירוׁשָ ָרֵאל  ּבִ ְּוָנַתִתי  יג:  ּ־ִיׂשְ

ה  ַתַחת  ר  ַנֲעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ָחְכָמה  ַעל  ּכָ י  ִלְדרֹוׁש  ְוָלתור  ּבַ ֶּאת־ִלּבִ ּ
ָמִים  הוא   ַּהׁשָ ִעְנַין  ָרע  ָנַתן  ֱאֹלִהים  ִלְבֵני  ָהָאָדם  ַלֲענֹות |  ּ

ֶמׁש   יד:  ּבֹו ֲעׂשו  ַתַחת  ַהׁשָ ּנַ ים  ׁשֶ ל־ַהַמֲעׂשִ ָּרִאיִתי  ֶאת־ּכָ ּ ה ּּ ְוִהּנֵ
ַּהּכֹל  ֶהֶבל  וְרעות  רוַח ּ ְּמֻעָות  ֹלא־יוַכל  ִלְתֹקן  ְוֶחְסרֹון  טו:  ּ ּ

ֹּלא־יוַכל  ְלִהָמנֹות ה  טז:  ּ י  ֵלאֹמר  ֲאִני  ִהּנֵ ְרִתי  ֲאִני  ִעם־ִלּבִ ִּדּבַ ּ
ר־ָהָיה  ְלָפַני  ל־ֲאׁשֶ ִּהְגַדְלִתי  ְוהֹוַסְפִתי  ָחְכָמה  ַעל  ּכָ ּ ּ

י  ָרָאה  ַה ָלם  ְוִלּבִ ה  ָחְכָמה  ָוָדַעתַּעל־ְירוׁשָ י  יז:  ְרּבֵ ָּוֶאְתָנה  ִלּבִ
ַגם־ֶזה  הוא  ְכלות  ָיַדְעִתי  ׁשֶ ָּלַדַעת  ָחְכָמה  ְוַדַעת  ֹהֵללֹות  ְוׂשִ ּּ ּ

ַעס  ְויֹוִסיף  ַדַעת  יֹוִסיף  יח:  ַּרְעיֹון  רוַח ֹרב  ָחְכָמה  ָרב־ּכָ י  ּבְ ּּכִ
 :ַמְכאֹוב

  פרק ב- "קהלת"ספר 
י  ְלָכה א ִלּבִ ְמָחה  וְרֵאה  ְבטֹוב ָּאַמְרִתי  ֲאִני  ּבְ ָכה  ְבׂשִ א  ֲאַנּסְ ּ־ּנָ
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ה  ַגם־הוא  ָהֶבל ְמָחה  ב:  ְּוִהּנֵ חֹוק  ָאַמְרִתי  ְמהֹוָלל  וְלׂשִ ִּלׂשְ ּ
ה י  ג:  ַּמה־זֹה  ֹעׂשָ ִרי  ְוִלּבִ ׂשָ ַיִין  ֶאת־ּבְ י  ִלְמׁשֹוך  ּבַ ַּתְרִתי  ְבִלּבִ ְ ּ ּ

ר־ֶאְרֶאה  ֵאי ִסְכלות  ַעד  ֲאׁשֶ ָחְכָמה  ְוֶלֱאֹחז  ּבְ ־ֶזה  טֹוב ֹּנֵהג  ּבַ
ַמִים  ִמְסַפר  ְיֵמי  ַחֵייֶהם ר  ַיֲעׂשו  ַתַחת  ַהׁשָ ִּלְבֵני  ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ :

ָרִמים ד ִתים  ָנַטְעִתי  ִלי  ּכְ ִניִתי  ִלי  ּבָ י  ּבָ ִּהְגַדְלִתי  ַמֲעׂשָ ּ ּ ּ :
ל־ֶפִרי ה יִתי  ִלי  ַגּנֹות  וַפְרֵדִסים  ְוָנַטְעִתי  ָבֶהם  ֵעץ  ּכָ ָּעׂשִ ּ ּּ ּ :
ֵר ו יִתי  ִלי  ּבְ קֹות  ֵמֶהם  ַיַער  צֹוֵמַח  ֵעִציםָעׂשִ : כֹות  ָמִים  ְלַהׁשְ
ָפחֹות  וְבֵני־ַבִית  ָהָיה  ִלי  ַגם  ִמְקֶנה  ָבָקר  ז ָּקִניִתי  ֲעָבִדים  וׁשְ ּ ּ

ָלם ירוׁשָ ָהיו  ְלָפַני  ּבִ ה  ָהָיה  ִלי  ִמּכֹל  ׁשֶ ָּוֹצאן  ַהְרּבֵ ַנְסִתי  ח:  ּ ּּכָ
ֶסף  ְוָזָהב  וְסֻגַלת  ְמָלִכים  ְוַהְמ ִּלי  ַגם־ּכֶ ּּ יִתי  ִלי ּ ִדינֹות  ָעׂשִ

דֹות ָדה  ְוׁשִ ֵני  ָהָאָדם  ׁשִ רֹות  ְוַתֲעֻנגֹות  ּבְ ִרים  ְוׁשָ ּׁשָ ְּוָגַדְלִתי  ט:  ּ
ָלם  ַאף  ָחְכָמִתי  ָעְמָדה  ִלי ירוׁשָ ָהָיה  ְלָפַני  ּבִ ְּוהֹוַסְפִתי  ִמּכֹל  ׁשֶ ּ ּ :

ֲאלו  ֵעיַני  ֹלא  ָאַצְלִתי  ֵמֶהם  ֹלא־ָמַנְעִתי  י ר  ׁשָ ְּוֹכל  ֲאׁשֶ ּ ּ
ל־ֲעָמִלי  ְוֶזה־ָהָיה ֶאת־ִל ֵמַח  ִמּכָ י  ׂשָ י־ִלּבִ ְמָחה  ּכִ ל־ׂשִ י  ִמּכָ ּבִ

ל־ֲעָמִלי ָעׂשו  ָיַדי  יא:  ֶחְלִקי  ִמּכָ י  ׁשֶ ָכל־ַמֲעׂשַ ּוָפִניִתי  ֲאִני  ּבְ ּ
ה  ַהּכֹל  ֶהֶבל  וְרעות  רוַח  ְוֵאין  ָעַמְלִתי  ַלֲעׂשֹות  ְוִהּנֵ ּוֶבָעָמל  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ֶמׁש ִּיְתרֹון  ַתַחת  ַהׁשָ ָפִניִתי  ֲאִני  ִלְראֹות  ָחְכָמה  ְוהֹוֵללֹות ּו יב:  ּ
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י   ָיבֹוא  ַאֲחֵרי  ַהֶמֶלך  ֵאת |  ְּוִסְכלות  ּכִ ְֶמה  ָהָאָדם  ׁשֶ ּ ּ
ָבר  ָעׂשוהו ר־ּכְ ֲּאׁשֶ ֵיׁש  ִיְתרֹון  ַלָחְכָמה  יג:  ּ ְּוָרִאיִתי  ָאִני  ׁשֶ

ך יְתרֹון  ָהאֹור  ִמן־ַהֹחׁשֶ ְכלות  ּכִ ְִמן־ַהּסִ ֶהָחָכם  ֵעיָניו  יד:  ּ
ֹראׁש ִמְקֶרה ּבְ ך  הֹוֵלך  ְוָיַדְעִתי  ַגם־ָאִני  ׁשֶ ֹחׁשֶ ִסיל  ּבַ ֹּו  ְוַהּכְ ּ ְ ְ

ָלם ִסיל  טו:  ֶּאָחד  ִיְקֶרה  ֶאת־ּכֻ ִמְקֵרה  ַהּכְ י  ּכְ ִלּבִ ְּוָאַמְרִתי  ֲאִני  ּבְ
י  ְרִתי  ְבִלּבִ ַּגם־ֲאִני  ִיְקֵרִני  ְוָלָמה  ָחַכְמִתי  ֲאִני  ָאז  ֹיֵתר  ְוִדּבַ ּ ּ ּ

ַגם־ֶזה  ָהֶבל י   טז:  ּׁשֶ ִסיל  ְלעֹוָלם ּכִ ֵאין  ִזְכרֹון  ֶלָחָכם  ִעם־ַהּכְ
ח  ְוֵאיך  ָימות  ֶהָחָכם  ּכָ ִאים  ַהּכֹל  ִנׁשְ ָבר  ַהָיִמים  ַהּבָ ּכְ ׁשֶ ּּבְ ְ ּ

ִסיל ה  יז:  ִעם־ַהּכְ י  ַרע  ָעַלי  ַהַמֲעׂשֶ ֵנאִתי  ֶאת־ַהַחִיים  ּכִ ְּוׂשָ ּ
י־ַהּכֹל  ֶהֶבל  וְרעות  רוַח ֶמׁש  ּכִ ה  ַתַחת  ַהׁשָ ֲעׂשָ ּנַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ :

ֶמׁש  יח ֲאִני  ָעֵמל  ַתַחת  ַהׁשָ ל־ֲעָמִלי  ׁשֶ ֵנאִתי  ֲאִני  ֶאת־ּכָ ְּוׂשָ ּ
ִיְהֶיה  ַאֲחָרי יֶחּנו  ָלָאָדם  ׁשֶ ַאּנִ ּׁשֶ ּוִמי  יֹוֵדַע  ֶהָחָכם  ִיְהֶיה  אֹו  יט:  ּ

ֶמׁש  ָחַכְמִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ָעַמְלִתי  ְוׁשֶ ָכל־ֲעָמִלי  ׁשֶ ַלט  ּבְ ָּסָכל  ְוִיׁשְ ּ ּ ּ
ל־ֶהָעָמל ְוַסּבֹו כ:  ַּגם־ֶזה  ָהֶבל י  ַעל  ּכָ ִתי  ֲאִני  ְלַיֵאׁש  ֶאת־ִלּבִ

ֶמׁש ָעַמְלִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ּׁשֶ ּ ָחְכָמה  כא:  ּ ֲעָמלֹו  ּבְ י־ֵיׁש  ָאָדם  ׁשֶ ּכִ
לֹא  ָעַמל־ּבֹו  ִיְתֶנּנו  ֶחְלקֹו  ַגם־ֶזה  רֹון  וְלָאָדם  ׁשֶ ּוְבַדַעת  וְבִכׁשְ ּּ ּ ּ ּּ

ה ָכ כב:  ֶהֶבל  ְוָרָעה  ַרּבָ י  ֶמה־הֶוׁה  ָלָאָדם  ּבְ ּל־ֲעָמלֹו  וְבַרְעיֹון ּכִ
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ֶמׁש הוא  ָעֵמל  ַתַחת  ַהׁשָ ִּלּבֹו  ׁשֶ ּ י  ָכל־ָיָמיו  ַמְכֹאִבים  כג:  ּ ּכִ
ַכב  ִלּבֹו  ַגם־ֶזה  ֶהֶבל  הוא ַלְיָלה  ֹלא־ׁשָ ָּוַכַעס  ִעְנָינֹו  ַגם־ּבַ ּ ּּ :

ָתה  ְוֶהְרָאה  ֶאת־ַנְפׁשֹו  טֹוב  כד יֹאַכל  ְוׁשָ ָאָדם  ׁשֶ ֵּאין־טֹוב  ּבָ
ֲעָמלֹו  ַגם־ֹז י  ִמַיד  ָהֱאֹלִהים  ִהיאּּבַ י  ִמי  כה:  ּה  ָרִאיִתי  ָאִני  ּכִ ּכִ

י ֹּיאַכל  וִמי  ָיחוׁש  חוץ  ִמֶמּנִ ּ ּ טֹוב  ְלָפָניו  ָנַתן  כו:  ּ י  ְלָאָדם  ׁשֶ ּּכִ
ְמָחה  ְוַלחֹוֶטא  ָנַתן  ִעְנָין  ֶלֱאסֹוף  ְוִלְכנֹוס  ָחְכָמה  ְוַדַעת  ְוׂשִ

ָּלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַגם־ֶזה ֶהֶבל ו ְּרעות רוַחּ ּ: 
gG 

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

 .ידוואין חטא בא על , 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" משמרות כהונה 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

ך  במעגל "  יגמור  כל  ספרי  נכך,  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 ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
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 אותךא למה כ"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. תיב כמשמרות ואנו קורי




