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  פרק יא- "קהלת"ספר 
י־ְבֹרב  ַהָיִמים  ִתְמָצֶאּנו א ַלח  ַלְחְמך  ַעל־ְפֵני  ַהָמִים  ּכִ ּׁשַ ּ ּּ ּ ָ ּ :
י  ֹלא   ב מֹוָנה  ּכִ ְבָעה  ְוַגם  ִלׁשְ ֵּתַדע  ַמה־ִיְהֶיה  ָרָעה ֶּתן־ֵחֶלק  ְלׁשִ

ם  ַעל־ָהָאֶרץ  ָיִריקו  ג:  ַעל־ָהָאֶרץ ִּאם־ִיָמְלאו  ֶהָעִבים  ֶגׁשֶ ּּ ּ
ם  ִיפֹול  ָהֵעץ  ׁשָ ָצפֹון  ְמקֹום  ׁשֶ ָדרֹום  ְוִאם  ּבַ ְּוִאם־ִיפֹול  ֵעץ  ּבַ ּּ ּ ּ

: ּׁשֵֹמר  רוַח  ֹלא  ִיְזָרע  ְוֹרֶאה  ֶבָעִבים  ֹלא  ִיְקצֹור ד:  ְּיהוא
ר  ֵאיְנך  י ה ֲאׁשֶ ֶבֶטן  ַהְמֵלָאה ָּכַ ֲעָצִמים  ּבְ ֹּוֵדַע  ַמה־ֶדֶרך  ָהרוַח  ּכַ ּ ְּ

ה  ֶאת־ַהּכֹל ר  ַיֲעׂשֶ ה  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ָכה  ֹלא  ֵתַדע  ֶאת־ַמֲעׂשֵ : ּכָ
י  ֵאיְנך  יֹוֵדע  ו ח  ָיֶדך  ּכִ ּבֶֹקר  ְזַרע  ֶאת־ַזְרֶעך  ְוָלֶעֶרב  ַאל־ַתּנַ ָּבַ ָ ָּ

ֵניֶהם  ּכְ ר  ֲהֶזה  אֹו־ֶזה  ְוִאם־ׁשְ ּוָמתֹוק  ז:  ֶאָחד  טֹוִביםֵאי  ֶזה  ִיְכׁשַ
ֶמׁש ִנים  ח:  ָּהאֹור  ְוטֹוב  ַלֵעיַנִים  ִלְראֹות  ֶאת־ַהׁשָ י  ִאם־ׁשָ ּכִ

ך  ָמח  ְוִיְזּכֹר  ֶאת־ְיֵמי  ַהֹחׁשֶ ֻכָלם  ִיׂשְ ה  ִיְחֶיה  ָהָאָדם  ּבְ ְַהְרּבֵ ּ
א  ָהֶבל ּבָ ל־ׁשֶ ה  ִיְהיו  ּכָ י־ַהְרּבֵ ַיְלדוֶתיך  ט:  ּּכִ חור  ּבְ ַמח  ּבָ ָׂשְ ּ ּ
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ך  וְבַמְרֵאי ִָויִטיְבך ַדְרֵכי  ִלּבְ יֵמי  ְבחורֹוֶתך  ְוַהֵלך  ּבְ ך  ּבִ ּ  ִלּבְ ָּ ְ ָ ָּ
ָפט ִמׁשְ ל־ֵאֶלה  ְיִביֲאך  ָהֱאֹלִהים  ּבַ י  ַעל־ּכָ ֵּעיֶניך  ְוָדע  ּכִ ּ ָ ְוָהֵסר  י:  ָּ

ֲחרות ָהֶבל י־ַהַיְלדות ְוַהׁשַ ֶרך ּכִ ׂשָ ך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ַעס ִמִלּבֶ ּּכַ ּּ ּ ָ ָ ּ: 

  יב פרק- "קהלת"ספר 
ר  ֹלא־ָיֹבאו  ְיֵמי  א חוֹרֶתיך  ַעד  ֲאׁשֶ יֵמי  ּבְ ּוְזֹכר  ֶאת־ּבֹוְרֶאיך  ּבִ ּ ָּ ָ

ר  ֹתאַמר  ֵאין־ִלי  ָבֶהם  ֵחֶפץ ִנים  ֲאׁשֶ ָּהָרָעה  ְוִהִגיעו  ׁשָ ַעד  ב:  ּּ
בו  ֶמׁש  ְוָהאֹור  ְוַהָיֵרַח  ְוַהּכֹוָכִבים  ְוׁשָ ך  ַהׁשֶ ר  ֹלא־ֶתְחׁשַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְ

ם ִית  ְוִהְתַעְותו  ג:  ֶּהָעִבים  ַאַחר  ַהָגׁשֶ ָיזֻעו  ׁשְֹמֵרי  ַהּבַ יֹום  ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ
כו  ָהֹראֹות  י  ִמֵעטו  ְוָחׁשְ י  ֶהָחִיל  וָבְטלו  ַהטֲֹחנֹות  ּכִ ַּאְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ֲאֻרּבֹות ַפל  קֹול  ַהַטֲחָנה  ְוָיקום  ד:  ּבָ ׁשְ ׁשוק  ּבִ ְּוֻסְגרו  ְדָלַתִים  ּבַ ּ ּ ּּ ּ
נֹות  ַהׁשִ ל־ּבְ חו  ּכָ ְּלקֹול  ַהִצפֹור  ְוִיׁשַ ּ ּּ ַּגם  ִמָגֹבַה  ִיָראו  ה:  ירּ ּ ּ ּ

ל  ֶהָחָגב  ְוָתֵפר  ָהֲאִביֹוָנה  ֵקד  ְוִיְסַתּבֵ ֶדֶרך  ְוָיֵנאץ  ַהׁשָ ְּוַחְתַחִתים  ּבַ ּ ּ ְּ ּ
ית  עֹוָלמֹו  ְוָסְבבו  ַבׁשוק  ַהּסֹוְפִדים י־ֹהֵלך  ָהָאָדם  ֶאל־ּבֵ ּּכִ ּּ ַעד  ו:  ְ

ר  ֹלא־   ֶסף  ְוָתֻרץ  ֻגַלתֵיָרֵחקֲאׁשֶ ּ  ֵיָרֵתק  ֶחֶבל  ַהּכֶ ֶבר ּ ּ  ַהָזָהב  ְוִתׁשָ ּ
ד  ַעל־ַהַמּבוַע  ְוָנֹרץ  ַהַגְלַגל  ֶאל־ַהּבֹור ּּכַ ּ ְוָיׁשֹב  ֶהָעָפר  ז:  ּּ

ר  ְנָתָנה ָהָיה  ְוָהרוַח  ָתׁשוב  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ׁשֶ ַּעל־ָהָאֶרץ  ּכְ ּ ּּ :
ָהָיה  ֹקֶהֶלת  ט:  ֲהֵבל  ֲהָבִלים  ָאַמר  ַהּקֹוֶהֶלת  ַהּכֹל  ָהֶבל ח ְוֹיֵתר  ׁשֶ
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ִלים ָחָכם  עֹוד ן  ְמׁשָ ר  ִתּקֵ ּ  ִלַמד־ַדַעת  ֶאת־ָהָעם  ְוִאֵזן  ְוִחּקֵ ּּ ּ
ה ר  ִדְבֵרי  י:  ַהְרּבֵ ׁש  ֹקֶהֶלת  ִלְמֹצא  ִדְבֵרי־ֵחֶפץ  ְוָכתוב  ֹיׁשֶ ּקֵ ּּבִ ּ ּ
ֲעֵלי  יא:  ֱאֶמת ְמרֹות  ְנטוִעים  ּבַ ָדְרֹבנֹות  וְכַמׂשְ ִּדְבֵרי  ֲחָכִמים  ּכַ ּ ּ ּ

ֲּאֻספֹות  ִנְתנו  ֵמֹרֶעה  ֶאָחד ּ ִני  ִהָזֵהר  ֲעׂשֹות ְוֹי יב:  ּ ֵּתר  ֵמֵהָמה  ּבְ ּ
ר ׂשָ ה  ְיִגַעת  ּבָ ה  ֵאין  ֵקץ  ְוַלַהג  ַהְרּבֵ ּסֹוף  ָדָבר  יג:  ְסָפִרים  ַהְרּבֵ

י־ֶזה  מֹור  ּכִ ָמע  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ְיָרא  ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו  ׁשְ ַהּכֹל  ִנׁשְ
ל־ָהָאָדם ָפט  ַע יד:  ּכָ ה  ָהֱאֹלִהים  ָיִבא  ְבִמׁשְ ל־ַמֲעׂשֶ י  ֶאת־ּכָ ל ּּכִ

ל־ֶנְעָלם ִאם־טֹוב ְוִאם־ָרע  :ּכָ
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, רד ספרי המקרא הם עליו מליצי יוש"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 אות"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ךא 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, 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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


