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  פרק ט- "קהלת"ספר 
ר  א ל־ֶזה  ֲאׁשֶ י  ְוָלבור  ֶאת־ּכָ ל־ֶזה  ָנַתִתי  ֶאל־ִלּבִ י  ֶאת־ּכָ ּּכִ ּ

ַיד  ָהֱאֹלִהים  ַגם־ַאֲהָבה  ַּהַצִדיִקים  ְוַהֲחָכִמים  ַוֲעָבֵדיֶהם  ּבְ ּּ
ְנָאה  ֵאין  יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ַהּכֹל  ִלְפֵניֶהם ר  ב:  ַגם־ׂשִ ֲאׁשֶ ַהּכֹל  ּכַ

ע  ַלטֹוב  ְוַלָטהֹור  ְוַלָטֵמא ַלּכֹל   ִּמְקֶרה  ֶאָחד  ַלַצִדיק  ְוָלָרׁשָ ּ ּ ּ ּ
ר  ֲאׁשֶ ע  ּכַ ּבָ ׁשְ ֹחֶטא  ַהּנִ טֹוב  ּכַ ר  ֵאיֶנּנו  ֹזֵבַח  ּכַ ְּוַלזֵֹבַח  ְוַלֲאׁשֶ ּ ּ

בוָעה  ָיֵרא ֶמׁש |  ֶזה   ג:  ּׁשְ ה  ַתַחת  ַהׁשֶ ר־ַנֲעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ָּרע  ּבְ ּ
י־ִמְקֶרה  ֶאָחד  ַלּכֹל  ְוַגם  ֵלב  ּבְ ֵני־ָהָאָדם  ָמֵלא־ָרע  ְוהֹוֵללֹות ּכִ

ַחֵייֶהם  ְוַאֲחָריו  ֶאל־ַהֵמִתים ְלָבָבם  ּבְ ּּבִ ר   ד:  ּ י־ִמי  ֲאׁשֶ  ְיֻבַחרּכִ
י־ְלֶכֶלב  ַחי  הוא  טֹוב  ָטחֹון  ּכִ ל־ַהַחִיים  ֵיׁש  ּבִ ר  ֶאל  ּכָ ְּיֻחּבַ ּ ּ

ָיֻמתו  ְוַהֵמִתים  ֵא ה:  ִּמן־ָהַאְרֵיה  ַהֵמת י  ַהַחִיים  יֹוְדִעים  ׁשֶ ּּכִ ּ ּ יָנם ּ
ח  ִזְכָרם ּכַ י  ִנׁשְ ָכר  ּכִ ַּגם  ו:  ּיֹוְדִעים  ְמאוָמה  ְוֵאין־עֹוד  ָלֶהם  ׂשָ

ָבר  ָאָבָדה  ְוֵחֶלק  ֵאין־ָלֶהם  ְנָאָתם  ַגם־ִקְנָאָתם  ּכְ ַּאֲהָבָתם  ַגם־ׂשִ ּ
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ֶמׁש ה  ַתַחת  ַהׁשָ ר־ַנֲעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ּעֹוד  ְלעֹוָלם  ּבְ ְֵלך  ֱאֹכל  ז:  ּ

ֵתה  ְב ְמָחה  ַלְחֶמך  וׁשֲ ׂשִ ּּבְ י  ְכָבר  ָרָצה  ָהֱאֹלִהים ָ ֶָלב־טֹוב  ֵייֶנך  ּכִ

יך ֶמן  ח:  ֶָאת־ַמֲעׂשֶ ָכל־ֵעת  ִיְהיו  ְבָגֶדיך  ְלָבִנים  ְוׁשֶ ָּבְ ּ
ך  ַאל־ֶיְחָסר ר־ָאַהְבָת  ט:  ַָעל־ֹראׁשְ ה  ֲאׁשֶ ְּרֵאה  ַחִיים  ִעם־ִאׁשָ ּ ּ

ֶמׁש  ּכֹל  ְיֵמי   ר  ָנַתן־ְלך  ַתַחת  ַהׁשֶ ל־ְיֵמי  ַחֵיי  ֶהְבֶלך  ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ָ ָ ֶָהְבֶלך ּ

ר־ַאָתה  ָעֵמל  ַתַחת  ַחִיים  וַבֲעָמְלך  ֲאׁשֶ י  הוא  ֶחְלְקך  ּבַ ּּכִ ּ ָ ָּ ּּ
ֶמׁש י  ֵאין  י:  ַּהׁשָ ה  ּכִ ֹכֲחך  ֲעׂשֵ ר  ִתְמָצא  ָיְדך  ַלֲעׂשֹות  ּבְ ָּכֹל  ֲאׁשֶ ָ ּ

ָמה ר  ַאָתה  ֹהֵלך  ׁשָ אֹול  ֲאׁשֶ ׁשְ ּבֹון  ְוַדַעת  ְוָחְכָמה  ּבִ ה  ְוֶחׁשְ ַּמֲעׂשֶ ְּ :
ְבִתי  ְוָר יא ִלים  ַהֵמרֹוץ  ְוֹלא ּׁשַ י  ֹלא  ַלּקַ ֶמׁש  ּכִ ֹּאה  ַתַחת־ַהׁשֶ ּּ

ֹבִנים  ַּלִגּבֹוִרים  ַהִמְלָחָמה  ְוַגם  ֹלא  ַלֲחָכִמים  ֶלֶחם  ְוַגם  ֹלא  ַלּנְ ּ
ָלם י־ֵעת  ָוֶפַגע  ִיְקֶרה  ֶאת־ּכֻ ר  ְוַגם  ֹלא  ַליְֹדִעים  ֵחן  ּכִ ֹּעׁשֶ י  יב:  ּ ּכִ

ָדִגים ַּגם  ֹלא־ֵיַדע  ָהָאָדם  ֶאת־ִעתֹו  ּכַ ּ ְמצֹוָדה  ָרָעה ּ ֱאָחִזים  ּבִ ּנֶ   ׁשֶ
ֵני  ָהָאָדם  ְלֵעת  ָרָעה  ים  ּבְ ֵהם  יוָקׁשִ ָפח  ּכָ ְּוַכִצֳפִרים  ָהֲאֻחזֹות  ּבַ ּ ּ ּ

ִתפֹול  ֲעֵליֶהם  ִפְתֹאם ׁשֶ ּּכְ ּ ֶמׁש  יג:  ּ ַּגם־ֹזה  ָרִאיִתי  ָחְכָמה  ַתַחת  ַהׁשָ ּ ּ
ה  ְמָע יד:  ּוְגדֹוָלה  ִהיא  ֵאָלי ים  ּבָ ה  ַוֲאָנׁשִ ט ִּעיר  ְקַטּנָ

ּוָבא־ֵאֶליָה  ֶמֶלך  ָגדֹול  ְוָסַבב  ֹאָתה  וָבָנה  ָעֶליָה  ְמצֹוִדים  ּ ּּ ְ

ן  ָחָכם  וִמַלט־הוא  ֶאת־ָהִעיר  טו:  ְּגֹדִלים ּוָמָצא  ָבה  ִאיׁש  ִמְסּכֵ ּ ּ ּּ
ן  ַההוא ָחְכָמתֹו  ְוָאָדם  ֹלא  ָזַכר  ֶאת־ָהִאיׁש  ַהִמְסּכֵ ּּבְ ְּוָאַמְרִתי  טז:  ּ
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ָּאִני  טֹוָבה  ָחְכָמה  ִמְגבוָרה זוָיה  וְדָבָריו  ֵאיָנם ּ ן  ּבְ ּ  ְוָחְכַמת  ַהִמְסּכֵ ּ ּ
ָמִעים ל  יז:  ִנׁשְ ָמִעים  ִמַזֲעַקת  מֹוׁשֵ ַנַחת  ִנׁשְ ִּדְבֵרי  ֲחָכִמים  ּבְ ּ
ִסיִלים ּכְ ד  יח:  ּבַ ֵלי  ְקָרב  ְוחֹוֶטא  ֶאָחד  ְיַאּבֵ טֹוָבה  ָחְכָמה  ִמּכְ

ה  :טֹוָבה ַהְרּבֵ

  פרק י- "קהלת"ספר 
בֹוד ְּזבוֵבי  ָמֶות  ַיְבִא א ֶמן  רֹוֵקַח  ָיָקר  ֵמָחְכָמה  ִמּכָ יַע  ׁשֶ יׁש  ַיּבִ

ֹמאלֹו ב:  ִּסְכלות  ְמָעט ִסיל  ִלׂשְ : ֵלב  ָחָכם  ִליִמינֹו  ְוֵלב  ּכְ
ֶדֶרך   ג ְְוַגם־ּבַ ָכלּ הּסָ ָכל  ֹהֵלך  ִלּבֹו  ָחֵסר  ְוָאַמר  ַלּכֹל  ָסָכל ְּכׁשֶ ּסָ ׁשֶ ְ  ּכְ

ל  ַתֲעֶלה  ָעֶליך  ְמקֹו ד:  ּהוא ִָאם־רוַח  ַהמֹוׁשֵ ּ ּ י ּ ח  ּכִ ְּמך  ַאל־ַתּנַ ָ

יַח  ֲחָטִאים  ְגדֹוִלים ַּמְרֵפא  ַיּנִ ֶמׁש  ה:  ּ ֵּיׁש  ָרָעה  ָרִאיִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ּ
ִליט יָֹצא  ִמִלְפֵני  ַהׁשַ ָגָגה  ׁשֶ ׁשְ ּּכִ ּּ ים  ו:  ּ ְמרֹוִמים  ַרּבִ ֶכל  ּבַ ִּנַתן  ַהּסֶ ּ

בו ֶפל  ֵיׁשֵ ׁשֵ יִרים  ּבַ ַּוֲעׁשִ ִרים ָּרִאיִתי  ֲעָבִדים  ַעל־סוִסים  ְו ז:  ּ ׂשָ
ֲעָבִדים  ַעל־ָהָאֶרץ ֹּחֵפר  גוָמץ  ּבֹו  ִיפֹול  וֹפֵרץ  ָגֵדר  ח:  ֹהְלִכים  ּכַ ּ ּּ ּּ

ֶכּנו  ָנָחׁש ִּיׁשְ ֶכן  ט:  ּ ֶהם  ּבֹוֵקַע  ֵעִצים  ִיּסָ יַע  ֲאָבִנים  ֵיָעֵצב  ּבָ ַמּסִ
ם ר  י:  ּבָ ְרֶזל  ְוהוא  ֹלא־ָפִנים  ִקְלַקל  ַוֲחָיִלים  ְיַגּבֵ ִּאם־ֵקָהה  ַהּבַ

יר  ָחְכָמהְוִיְתרֹון  ַה לֹוא־ָלַחׁש  ְוֵאין  יא:  ְכׁשֵ ָחׁש  ּבְ ְִאם־ִיׁשֹך  ַהּנָ ּ
ִסיל  יב:  ִּיְתרֹון  ְלַבַעל  ַהָלׁשֹון ְפתֹות  ּכְ ִּדְבֵרי  ִפי־ָחָכם  ֵחן  ְוׂשִ
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ְּתַבְלֶעּנו ּ ְּתִחַלת  ִדְבֵרי־ִפיהו  ִסְכלות  ְוַאֲחִרית  ִפיהו  הֹוֵללות  יג:  ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ה  ְדָב יד:  ָרָעה ָכל  ַיְרּבֶ ִיְהֶיה ְוַהּסָ ִּרים  ֹלא־ֵיַדע  ָהָאָדם  ַמה־ׁשֶ

ר  ִיְהֶיה  ֵמַאֲחָריו  ִמי  ַיִגיד  לֹו ִסיִלים  ְתַיְגֶעּנו  טו:  ַּוֲאׁשֶ ֲּעַמל  ַהּכְ ּ ּ
ר  ֹלא־ָיַדע  ָלֶלֶכת  ֶאל־ִעיר ך  ָנַער  טז:  ֲאׁשֶ ַמְלּכֵ ְִאי־ָלך  ֶאֶרץ  ׁשֶ ְּ

ּבֶֹקר  ֹיאֵכלו ַרִיך  ּבַ ְּוׂשָ ַמְלּכֵ יז:  ְ ֵריך  ֶאֶרץ  ׁשֶ ַּאׁשְ ן־חֹוִרים ְ ְך  ּבֶ
ִתי ְגבוָרה  ְוֹלא  ַבׁשְ ֵעת  ֹיאֵכלו  ּבִ ַרִיך  ּבָ ְּוׂשָ ּ ּ ֲעַצְלַתִים  ִיַמך  יח:  ְ ְּבַ ּ ּ

ִית ְפלות  ָיַדִים  ִיְדֹלף  ַהּבָ ַּהְמָקֶרה  וְבׁשִ ּ ים  ֶלֶחם  יט:  ּ חֹוק  ֹעׂשִ ִלׂשְ
ֶסף  ַיֲעֶנה  ֶאת־ַהּכֹל ַמח  ַחִיים  ְוַהּכֶ ְּוַיִין  ְיׂשַ ַמָדֲעך כ:  ּ ַָגם  ּבְ ּ ְ  ֶמֶלך ּ

ַמִים  י  עֹוף  ַהׁשָ יר  ּכִ ְבך  ַאל־ְתַקֵלל  ָעׁשִ ּכָ ַּאל־ְתַקֵלל  וְבַחְדֵרי  ִמׁשְ ּ ּּ ָּ ּ
ּיֹוִליך ֶאת־ַהּקֹול וַבַעל  ָנַפִים ַיִגיד ָדָברּהְכָנַפִיםְ ּ ּכְ ּ: 

gG 

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

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,  י  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבת–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 מסמרות ללמדך שאם קבעת"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


