
 ו יקהל 

 א

ְך א  הּו ּוְכלּום ְיֵהא ֵרֲעָך כָּ ַנע ֶאל־תֹּ ְרָאה ִהכָּ ֶהֶלת קָּ ם ֶאל־קֹּ  :ְתהוֹּ

ִקיעַ ב  רָּ ֵדד ְוֶיֱחֶזה בָּ פּוא ּובוֹּ ֶהֶלת ְלַבּדוֹּ ַעל־ַגֵבי ֶסַלע קָּ  :ְוֵיֵשב קֹּ

הג  ם ְוֵאין־ַלְילָּ הּו: ּובוֹּ ֵאין־יוֹּ ִהים ֶאל־בֹּ ַמִים ַהּדוֹּ ְכֵבי ַהשָּ ִדים ִמכוֹּ ְצִצים ֲאחָּ  ַאְך נוֹּ

ֶרה: ד  ה מוֹּ ן ַבְיקּום ַאתָּ ַאֲחרוֹּ ע הָּ ֶהֶלת ַהמּודָּ ה קֹּ ן ַבְמִציאּות ַאתָּ ַאֲחרוֹּ ם הָּ ָאדָּ  הָּ

ש ְוִנְלַקְחתָּ ִעמָּ ה  ד ְלֹלא ֱאנוֹּ דָּ ַלְך ַהֶנַצח ְוַיְשִאיְרָך בָּ א ְוהָּ ִתיד: ְוִהֵנה בָּ  ּה ֵמֵעֶבר ְועָּ

ּהו  תָּ רָּ ה ִהיא ִמְמכוֹּ ֶמש ְקִלפָּ ֵתנּו ַהשָּ ת:  ִשְמשָּ נוֹּ ַאֲחרוֹּ יו הָּ תָּ ם ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי ְבַדּקוֹּ ן ּוְמַהְדֵהד ְכָאדָּ בָּ    ִזיק לָּ

ת ּופִ ז  רוֹּ תֵעינָּיו ִנְסגָּ ֲעדוֹּ יו רוֹּ א ְויָּדָּ ה:  יו ִנְמלָּ  ִהֵנה ִהיא ַהֶשֶמש ַהַכִבירָּ

ה:ח  ה ּוְצֵמָאה ּוְזֵקנָּה ּוְׂשרּופָּ ֵאם ְקפּוָאה ִהיא ּוְמיֶֻבֶשת ַוֲעזּובָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ   ְוהָּ

ְפִלים ִביֵדי ַצַיד ַהְזַמן: ט  ְטִשים ִקנָּם ְונוֹּ ִלים ַהנוֹּ זָּ ְרחּו ַכגוֹּ ל ַחְיֵיּה בָּ  כָּ

לָּ י  ה ַאַחת ְבעוֹּ בָּ ל:ּוַמְחשָּ ת ֵיש ִלְשאוֹּ ד ְשֵאלוֹּ ֶהֶלת ַוֲהֵרי עוֹּ    ם ִהיא ַמְחֶשֶבת קֹּ

ל: יא  ת ֵיש ִלְשאוֹּ ד ְשֵאלוֹּ ל ְועוֹּ לָּ ל ֶמְרֲחֵבי חָּ יָּה ֵאי־ַפַעם ְבכָּ ל־ַחי ֶשהָּ אֵשי כָּ ה ְברָּ ה ֶנֶאְספָּ ְכמָּ  חָּ

ם הּויב  ַדע ְלָאדָּ ה ֶשנוֹּ ל מָּ ֵשב כָּ ֶהֶלת חוֹּ ל ּוְכלּום קֹּ ֵדַע כָּ ֶרה: יוֹּ  א ַהמוֹּ

ִמים: יג  ֶהֶלת ַּדֵבר ֶאל ַאֶחיָך ַהֶנֱעלָּ א ֵאֵלינּו ִמְקֵצה ַהְמִציאּות קֹּ רָּ  קָּ

 ב

ק ַהְזַמן  ְוִיְתַקֵיםא  ת ְּדחָּ עוֹּ ִנים ְבשָּ ַאֲחרוֹּ ר הָּ אוֹּ ֵשב ְבִרְקֵעי הָּ ד ַיְחשֹּב ַעל ֶסַלע יוֹּ דָּ ם: ְקִהַלת ַבְמִציאּות ְלַבּדוֹּ בָּ קוֹּ  ְוַהמָּ

ן: ב  ל ִאֶלֶמת ְבֶמְרֲחֵבי ֲאַבּדוֹּ תוֹּ ְכַבת־קוֹּ ַקע ְשֵאלָּ תוֹּ ַוִתבָּ ַמר ְשֵאלָּ ֶרה לוֹּ  ְוִיְפַתח ִפיו ַהמוֹּ

ְך ְכלּום: ג  ת ְבתוֹּ א ִלְהיוֹּ ר יָּבוֹּ בָּ אן ַהִאם ּדָּ ר ַמהּו ְכלּום ְוִאם ְכלּום כָּ ֶהֶלת ֵלאמֹּ  ְוִיְשַאל קֹּ

ם ֵמַאִיןד  לָּ יָּה עוֹּ ר ְכִפי ֶשהָּ בָּ ְך ְכלּום ְלדָּ ה ְכלּום ֲהַיֲהפֹּ ת ְיקּום ֶאת ַהִמילָּ רוֹּ  :ֲהַיֲחִזירּו אוֹּ

ב ֵמַאיִ ה   כָּ ת כוֹּ רוֹּ ְך  ְוִיְבְראּו אוֹּ ם ְלתוֹּ תָּ ם ִנְבְראּו ְבֶרַגע ְיִצירָּ קוֹּ ְך שּום־מָּ ְך ַאִין ִמתוֹּ ת ֵהם ַמֶשהּו ִמתוֹּ רוֹּ ן ְויָּרּוצּו ֵאַלי ַוֲהֵרי אוֹּ

ם: לָּ  עוֹּ

ת יָּמּותּו: ו  רוֹּ אוֹּ ְך ַגם הָּ ִבים כָּ כָּ ֵני ַהכוֹּ ת ִלְכֶשְיַכבּו ִכְבשָּ רוֹּ ְרִאי אוֹּ  ַאְך ִלְכֶשִיְכלּו בוֹּ

ד ְמַעט:   ְוִהֵנהז  ִקיַע עוֹּ רָּ ף ְוַיְחִשיְך הָּ סָּ ב נוֹּ כָּ  ֵמת כוֹּ

נּוַע בח  ב ִאם ֵאין בוֹּ ַמֶשהּו אוֹּ ִמיֶשהּו לָּ ת בוֹּ ַמהּו ֶמְרחָּ :ַמהּו ְזַמן ִאם ֵאין בוֹּ ַמֶשהּו אוֹּ ִמיֶשהּו ַלְחווֹּ    וֹּ

ר ֵאין־ְזַמן ט  ב: ֲהַיֲעבֹּ  ֲהֵנֶלְך ֶּדֶרְך ֵאין־ֶמְרחָּ

ֵסק ֵהֵחל הּוא ִבְבִקיי   ְך ַגם ִיפָּ ר ֵהֵחל ַהְזַמן ְוכָּ בָּ ם אוֹּ ְיצּור אוֹּ ּדָּ ֵמר  ַוִתְתַקֵּדם ַצֲעַדת ַהְזַמן ַגם ְבִלי־ָאדָּ ַעת ַהְמִציאּות ְוִיגָּ

ת: ת ַהְּקֵרבוֹּ  ַבַּדּקוֹּ

יָּה ּוִמְתַקֵים ְוֶיְחַּדל ִמִּקיּום ְוִהֵנה ַגם ֶמְר יא  ם הָּ ר:ַהְזַמן ַקיָּ בָּ ם אוֹּ ְיצּור אוֹּ ּדָּ ב הּוא ְלֹלא ְתנּוַעת ָאדָּ  חָּ

םיב  ב שָּ ֵרב ַלִּקיר ִכי ֶמְרחָּ ק ֵיש ֵבינוֹּ ְלֵבין ַהִּקיר ְוֹלא ִיַגע אוֹּ ִיְתקָּ ְשבוֹּ ְבֶמְרַכז ֶחֶדר ֶמְרחָּ ם ְביוֹּ  : ָאדָּ

ד ַגםיג  ר הּוא ֹלא ַיֲעמֹּ  ֶיה: ֵכן ֵאין־ְזַמן ֹלא ִיהְ ־ֵאין־ְזַמן ֹלא ַיֲעבֹּ

ה וְ יד   ה ַתת־ְשִניָּ ְברָּ ם ֹלא עָּ ה ַאְך שָּ שָּ ר ַאף ְזַמן ֵבינָּּה ְלֵבין ְמִציאּות ֲחדָּ ֹלא ֶנַצח ִכי ֵאין־ְזַמן  ַוֶתְחַּדל ַהְמִציאּות ַאְך ֹלא ַיֲעבֹּ

אן:   הּוא ֹלא ְזַמן ֶזה הּוא ְכלּום ַהְזַמן כָּאן ְוֹלא כָּ

ם טו  קוֹּ ב ֹלא ִיְהֶיה מָּ    ַאְך ַגם־ֵכן ֹלא יְֻגַבל הּוא: ְלֵאין־ֶמְרחָּ

ב ֹלא ֵאֵלְך ֲאִפלּו ֶרֶגל ַאַחת בְ טז  ת ְבֵאין־ֶמְרחָּ ת ַרבוֹּ ם ִאם ֵאֵלְך ַאמוֹּ קוֹּ ל־מָּ ם ּוְבכָּ קוֹּ ב הּוא ְבשּום־מָּ ב:ֵאין־ֶמְרחָּ   ֵאין־ֶמְרחָּ

ב ְוֵאין־ְזַמן ִיְתַקְימּו ְוֹלא ִיְתַקְימּו ַרק ִלְפֵני וְ יז  ב: ֵאין־ֶמְרחָּ רוֹּ אן ְבקָּ ת ְכִפי ֶשִיְהֶיה כָּ  ַאֲחֵרי ְמִציאוֹּ

ה: יח  בָּ ד ִנְצנּוץ כָּ  ְוִהֵנה עוֹּ

ה: יט  בָּ ֶהֶלת ִמֵכס ִנְצחוֹּ ַוֵיֶלְך ַמֲערָּ  ְויָּקּום קֹּ

ַבר ְקַטְנַטנָּה ִהיא  יז   ֶמה ְליֵָּרַח ֶהעָּ ַהר ֶשל ֶשֶמש ַהּדוֹּ ן ַהזֹּ בָּ ם:ְוִיְצֶפה ַבַכּדּור ַהלָּ א ֶשִמי ַהיוֹּ ה אוֹּ ֶשמָּ  ּוְמַהְבֶהֶבת ִבְשֵמי ַהַלְילָּ



 ג

נוֹּ ַלְחשֹּב:א  ד ַעל ִכְשרוֹּ ה ִהיא ֶאֶרץ ְוַיֲעמֹּ ֶהֶלת ְבֶמְרֲחֵבי ֻחְרבָּ  ַוִיְתַהֵלְך קֹּ

ל  ב  כוֹּ ִחיד ֶשיָּ ֵשב ִׂשְכלוֹּ ַהיָּ ל ַהְבִריָאה ֶשחוֹּ ִחיד ְבכָּ ר: ְוִהֵנה הּוא ַהיָּ ל ִלְזכֹּ כוֹּ ן ֶשיָּ ַאֲחרוֹּ ַדַעת ְוהָּ  לָּ

יָּה:ג  ל ֶשֹּלא ֹלא הָּ יָּה כָּ אִשי הָּ ל ֶשְברֹּ ם כָּ ש ֻכלָּ  ֲחרּוִטים ִבי ִּדְבֵרי־ְיֵמי ֱאנוֹּ

יָּה ְכלּום ִמִבְלַבִּדי:ד  יָּה אוֹּ ֶשֹּלא הָּ יָּה ֶמה ֶשהָּ אַמר ֶשהָּ  ִכי ִמי יֹּ

ִכי כָּ ה  ֵמר ָאנֹּ ה ֶשאוֹּ ִכי: ֱאֶמת ִהיא מָּ ת ָאנֹּ מוֹּ תָּ ֵצר ַהחוֹּ ה ְוִדְבֵרי־יִָּמים אוֹּ ְכמָּ  ְך חָּ

ר: ו ַח אוֹּ ִלְזכֹּ את ִלי ִלְשכֹּ או זֹּ א לָּ ִבים אוֹּ ֶשמָּ כָּ ם ַבכוֹּ  ַהנַָּגע ָאדָּ

ְך ִּדְבֵרי־יִָּמים  ז ת ְוכָּ ל ִעם ַהְיקּום ֶאְחַּדל ִמִלְהיוֹּ יָּה יָּדּוַע    ּוְכֶשֶאפֹּ ה ֶשהָּ ל מָּ ה ֶשֹּלא כָּ ל מָּ דּוַע ְוכָּ ל ֶשיָּ ְוֵיַדע ַבֲאֶשר הּוא כָּ

ר ְלַדַעת ֶהֶבל ֵהם: יָּה ֶאְפשָּ ל ֶמה ֶשהָּ  ְוכָּ

ה ִאם יֵָּקץ ַהְיקּום ִעם ַהכֹּ   ח ְכמָּ ה ַאְחִזיק ְבחָּ הּו ַמִּקיף ֶאת ַהְמִציאּות ַעל שּום מָּ ֶהם ֵאין ְכִפי ֶשַהתֹּ ר לָּ בָּ ל  ּדָּ ל בוֹּ ּובוֹּ כָּ

ה ֶשִיְהיּו  מָּ ה ְוֶחֶסד לָּ ת ְוַאֲהבָּ עוֹּ ה ּוְרשָּ ת ְוַהִספּוִרים ְוִדְבֵרי־יִָּמים ּוְגבּורָּ נוֹּ ת ְוַהִזְכרוֹּ בוֹּ ה: ַהַמְחשָּ  ִמְלַכְתִחלָּ

ֶרה ט ֶבן ַהמוֹּ ש ַויָּ דָּ ל ְוִיְתַיֵשב ַעל ֵכס ִנְצחוֹּ ֶהחָּ ֶהֶלת ִמִלְשאוֹּ אַמר:   ְוֶיְחַּדל קֹּ ד ְויֹּ ה ַוַיֲעמֹּ  ְּדַבר־מָּ

ּוַמֲעִׂשי  י ְוִדְבֵרי־יִָּמים  ְוִספּוִרים  ן  רוֹּ ְוִזכָּ ן  יוֹּ ִנסָּ ֶּדֶרְך  ּוִבינָּה  ה  ְכמָּ ִנְצֶבֶרת חָּ ל ֵאֶלה ֹלא ֶהֶבל ֵהם  ְכֵדי  כָּ ל ֵאֶלה  ה כָּ ְסגֻלָּ ת  וֹּ

אּו ֶאל הָּ  בוֹּ ן ֶשְיַבְטאֵ ֶשיָּ ַאֲחרוֹּ ם הָּ  ם:ָאדָּ

אֵ  יא ל ֶשכָּ ְוִיְבטָּ ר הּוא כָּ בָּ ֵמַע ְוֹלא־ּדָּ ֶאה ְוֹלא שוֹּ הּו ֲאֶשר ֹלא רוֹּ יו ַהבֹּ אֶמר ֵאלָּ הּו ַויֹּ ן ֶאל־מּול תֹּ ַאֲחרוֹּ ם הָּ ָאדָּ  ל:ם הָּ

ש ְבִבט יב ֵאל ֱאנוֹּ ן ִיגָּ ֲאַבּדוֹּ ְך ֶשִלְפֵני הָּ ן כָּ ן ַלַּדְעתָּ ַאֲחרוֹּ ם הָּ ָאדָּ ת ֵהן ַעל הָּ ם ֵמתוֹּ ת ָאדָּ ל ַתְרבּויוֹּ ם: כָּ ת ָאדָּ  ּוי ַמְחְשבוֹּ

אֶמר ִכי ְרֵאה כָּ   יג ן ַויֹּ ַאֲחרוֹּ ם הָּ ָאדָּ ּה ִהיא ְקִריָאתוֹּ ֶשל הָּ את ֲהֵרי ִנְׂשֶגֶבת ְבַעְצמָּ יָּה  ֹלא ְקִריָאה ַלִנְׂשגָּב זֹּ ל ֶשהָּ ִׂשיתָּ ְוכָּ ל ֶשעָּ

ֵנאת ְרֵאה ְוֵלְך ל ֶששָּ ל ֶשָאַהְבתָּ ְוכָּ ל ֶשִהְשַמְדתָּ ְוכָּ ם: ְלָך ְוכָּ לוֹּ   ְלשָּ

ב ֶנֱאַבד ְלִמְשכְ  יד כָּ ד כוֹּ ת ַהְזַמן ְוִהֵנה עוֹּ לוֹּ אְבדּו ֲאנִָּשים ְבחוֹּ ש ִכי יֹּ ת ֱאנוֹּ ר ַמֲעִׂשיוֹּ ם ִלְנצֹּ ָאדָּ ן: ַעל הָּ ת ֲאַבּדוֹּ  נוֹּ

ְיתָּ   טו הָּ ַהְמיֶֻתֶרת  אֵשנּו  ְברֹּ ַהֶיַדע  ר  ַלִמְצבוֹּ ַתְכִלית  ַהִאם  ף  ַהסוֹּ ִעם  ֶזה  ִמְפגָּש  ֲעבּור  ַרק  ֵיַדע  ם  ַהַמְרֶבה  ָאדָּ הָּ ְלִמַּדת  ה 

ק ִמֵּקץ ַהִּקִצים:  חוֹּ ִעיר ְורָּ יָּה צָּ  ְבֵראִשיתוֹּ ִכי הָּ

ת הַ   טז ֱאמּונוֹּ עּות הּוא ִמִצבּור הָּ ה ַׂשק ֶשל מּודָּ ְכמָּ נָּה   ַמְרִכיב ֶאת ַהחָּ ל ַהֲהבָּ ר ְכלָּ צָּ ַדַעת    ְוהּוא אוֹּ ם ִהיא לָּ ת ָאדָּ ַדַעת ִלְהיוֹּ לָּ

ת ִהיא:   ִלְחיוֹּ

ִריַח ֶאת ַהמַ  יז יו ְלהָּ לָּ ִריש ֶשעָּ ַדע ַהכָּ ת ַהיָּ ד ִמֶפַרח ְלֶפַרח ְכֵדי ִלְחיוֹּ ֶליהָּ ִלְנדֹּ ה ִכי עָּ רָּ ה ַהְּדבוֹּ ְדעָּ ם ְכדֵ ַהיָּ ל  ִים ַאַחר ּדָּ י ֶלֱאכֹּ

ת: ל ְכֵדי ִלְחיוֹּ ם ְוֶלֱאכֹּ ֶלֶכת ּוְלַדֵבר ּוְלִנשוֹּ יו לָּ לָּ ם ֶשעָּ ָאדָּ ַדע הָּ ת ַהיָּ   ְוִלְחיוֹּ

:  חי יו ְוִהְרִחיב ַמְמַלְכתוֹּ ְך ִהְרִחיב ַחיָּ תוֹּ כָּ ם ְיִדיעָּ ה ְוַיְרִחיב ָאדָּ ם ִמן ַהַחיָּ ָאדָּ ֶנה הָּ ֹלא ְוִהֵנה שוֹּ  ֹלא וָּ

א  יט ה ִהיא זֹּ ּה ַהְסגְֻסגֻלָּ ת ַהְמִציאּות ֵיש ֶשֹּלא ַתֲחׂשֹּף ַעְצמָּ ֵרב ַעל לּוחוֹּ ֵחק ֵמַעל ַהְיקּום ַאְך ִתצָּ ה ִתמָּ ה ְוַעתָּ ה ת ּוְתִהלָּ לָּ

את:  ה זֹּ ּה ֶשל ַהְמִציאּות ְתַקֵים ְסגֻלָּ ַעד ַאְך ִקיּומָּ  ְוֹלא ְתתֹּ

ל ַאַחת ֵמֶהן ַתֲחִזיק בַ   כ ּה ַאֶחֶרת ַתֲעֶלה ְוַאַחת ַאֶחֶרת ַאֲחֶריהָּ ְוכָּ מָּ ם ּוִבְמקוֹּ את ָאְמנָּם ִתּדֹּ ר ֶאת  ַהְמִציאּות ַהזֹּ ן ַהִנְסתָּ רוֹּ ִזכָּ

ם: ָאדָּ ַבר הָּ ה ֶשצָּ ְכמָּ  ְסגַֻלת ַהחָּ

ד ְלַמהּות ַהבְ  אכ א ְבִחפּוש ִבְלִתי־ְמֻשחָּ ן ַהְיקּום ֶאלָּ בוֹּ ה ְלִרּקָּ ַשב ַנַחת ְכִצִפיָּ ַבר ֹלא ְבמוֹּ ה ֶשצָּ ְכמָּ  ִריָאה:ַהחָּ

ה:  כב בָּ ב כָּ כָּ ד כוֹּ ֶרה ַוַיְרא ִכי עוֹּ  ְוִיְתַיֵשב ַהמוֹּ

 ד

ֶהֶלת:א  אשוֹּ ֶשל קֹּ ה ְלרֹּ בָּ  ַוִתְתַגֵנב ַמְחשָּ

ִדיַהזָּ ב   ה ַעִמי תָּ ה מָּ ִכי אוֹּ ְנֵקבָּ ר ָאנֹּ כָּ ִריא ַהזָּ ִכי אוֹּ בָּ ֶלה ָאנֹּ ֵלא ַהחוֹּ ִכי אוֹּ מָּ ֵעב ָאנֹּ רָּ ִעיר הָּ ִכי אוֹּ צָּ ת  ֵקן ָאנֹּ ַאְלנּו ְשֵאלוֹּ ר שָּ

ד ְשַנִים: ן ִנֶתֶנת ְבַמֲעמָּ תָּ  ֵאֶלה ַאְך ְתשּובָּ

לַ ג   אַמר עָּ ִשיש ֲאִני ִמי יֹּ ַלי ֶשּקָּ אַמר עָּ ִעיר  ִמי יֹּ ה צָּ ַקְנִתי ִמְמָך ְוַאתָּ ֵכן זָּ ֶניָך לָּ ַלְדִתי ְלפָּ ַלי נוֹּ ַמר עָּ ם לוֹּ ִעיר ֹלא יּוַכל ָאדָּ י ֶשצָּ

 ִמֶמִני: 



יָּ ד   ה הָּ ִרים ַרִבים ַאְך ֹלא יַָּדְעִתי מָּ ַקְנִתי ִכי יַָּדְעִתי ְּדבָּ ּה זָּ ַקְנִתי ִכי ָאְזִני ַרֲחבָּ ִכי ַמְקִביִלי זָּ ַקְנִתי ִכי ְמַדֵבר  ה  ָאנֹּ ַאֲחֵרי ַחַיי זָּ

ַלי ַהַהְחלָּ  ֵכן עָּ ִתי לָּ ַקְנִתי ֵמֲעדָּ ִעיר ֵמַהְיקּום ַאְך זָּ ֵקן צָּ ִכי ְוזָּ ִעיר ָאנֹּ ִכי צָּ ִעיר ָאנֹּ ִכי ְוִכי ְמַדֵבר צָּ ִכי: ָאנֹּ ֵקן ָאנֹּ ה זָּ  טָּ

ֵסס ְוֹלא ֵמת ה  ִכי ֹלא גוֹּ ִתי ַחי ָאנֹּ ְדֵלי ְוצּורָּ ת: ִבְבִריאּוִתי ְוגָּ לוֹּ ִנים ְגדוֹּ ה אוֹּ ִּדבּור ְוָאִרים ֲאבָּ ִכי ֵמֲהִליכָּ  ֹלא ִמְתַנֵשף ָאנֹּ

ֵדַע ַמהּו הָּ ו   ִייִתי יוֹּ ִתי הָּ ֶדל ֲעדָּ ִכי ְבֶאְמַצע ְשֵני ַהִּקִצים ֲאִני ַאף ִאם ֹלא יַָּדְעִתי ֶאת גֹּ ַגע יֵָּשן ָאנֹּ ַלי  ְברֹּ ִכי בוֹּ עָּ ֶאְמַצע ִכי ָאנֹּ

ַדַעת ֶשֲאִני  ִכי: לָּ ֶלה ֶאְמַצע ָאנֹּ ִריא אוֹּ חוֹּ ן בָּ יוֹּ  ְבִהגָּ

ה ֵהם:ז  ר אוֹּ ְנֵקבָּ כָּ ֵדַע ֲאִני ִאם זָּ ר ִבְבִחיַנת ִמינוֹּ ֶשל ֶחֶרק יוֹּ כָּ ַרי ֵאיְבֵרי זָּ ִכי ַוַּדאי ֵאיבָּ  ֵזֶכר ָאנֹּ

ה ִאם ֹלא פָּ ח  ִתי ִהיא ְלֶגֶבר אוֹּ ְלִאשָּ ה ַהִאם ַאֲהבָּ ִכי אוֹּ ִאשָּ ה:ַהִאם ֶגֶבר ָאנֹּ ַהב ֶגֶבר אוֹּ ִאשָּ ם ִמי אֹּ ִדי ָאדָּ  ַגְשִתי ְמאוֹּ

ה: ט  ה ִוידּועָּ ה ִמְיִציא ֶרֶחם ְקבּועָּ ה ִהיא ִמֵלדָּ  ֵאַדע ַאף ֵאַדע ַאֲהבָּ

ה ּובְ י  ָאֶרץ שִֹּני ֶזה הּוא ֶחְדוָּ ַמִים וָּ ִנים שָּ יּו ֵהם שוֹּ אן הָּ יּו כָּ ם ִאם ְשַנִים הָּ ָאדָּ יָּה הָּ ֶנה ּוְמֻשֶנה הָּ ה הּוא:שוֹּ לָּ ה ֹלא ְקלָּ כָּ  רָּ

טְ יא   ְימוֹּ ְוִכי  ם  ָאדָּ ִיְדֶהה הָּ ם ַבל  ָאדָּ ם ֶקֶשת הָּ ה ִבְמקוֹּ לָּ ַהַהְבּדָּ ּוְמִחיַקת  ִעְרבּוב  ה ִהיא ָאְבַדן ַהשִֹּני הָּ לָּ ת  ְקלָּ לוֹּ טּו ֶמְמשָּ

ם ִכי  ד ְלֻכלָּ ל ִּדְבֵרי ְּדַוי ּוְמִחיַקת ַהשִֹּני ַבל ְיִהי ֶצַבע ֶאחָּ ם כָּ לָּ ה:עוֹּ ת ִתְצַמח ַאְחוָּ  ַרק ְמֻשנוֹּ

ת: יב  תוֹּ ָאֶרץ ְמֵלָאה ְקשָּ ה הָּ ְיתָּ ּה הָּ ה ּובָּ חָּ ם ְכִמְשפָּ ָאדָּ  ִעם הָּ

ן ַהַחִיים:יג  ִכי ַאֲחרוֹּ ם ָאנֹּ ָאדָּ ן הָּ ָאֶרץ ַאֲחרוֹּ ַמִים וָּ ִיינּו שָּ ף הָּ סָּ יָּה נוֹּ ִכי ִאם הָּ ן ָאנֹּ  ַאֲחרוֹּ

ם ֲאִני ַחִיים: ֵאיֶנִני ֵמַעם ֵאיֶנִני ִמַזן יד   ֲאִני ָאדָּ

ם ְוֶזה לְ  טו ִיינּו ְלַחִיים ֲאִני ְלָאדָּ ה הָּ אן ַשְלחּופָּ ה כָּ ְיתָּ ִיינּו ַחִיים ִאם הָּ ם הָּ ִיינּו ָאנּו ָאדָּ ף הָּ סָּ יָּה נוֹּ ה: ִאם הָּ שָּ  ַצב ַיבָּ

ל ֲאִני ַחִיים:  טז ר ֲאִני כֹּ בָּ ד ְוֹלא ּדָּ אן ֹלא ֶאחָּ ר ֵאין כָּ בָּ  ַאְך ּדָּ

היַסיֵ וַ   יז רָּ ּה ׂשָּ אשוֹּ ַהְּדמּות ִעמָּ ַבר ְברֹּ ן עָּ ַאֲחרוֹּ טוֹּ הָּ ב ֵמת ּוְכֶשִבֵטא ִמְשפָּ כָּ ד כוֹּ ם ֶזה ֱאֹלִהים:   ם ֶאת ְנאּומוֹּ ְוֶיֱחֶזה ְבעוֹּ ָאדָּ  הָּ

 ה

ִאיל:  ַיֵבטוַ א  ן ַלִנְׂשגָּב ַאְך ְלֹלא הוֹּ ַמִים ַהִמְתַמֲעִטים ְויָּתּור ַאַחר ִסימָּ ֵקט ַהשָּ ִקיַע ַהשָּ רָּ ֶהֶלת ֶאל הָּ  קֹּ

ַמִים שּוב:ב  ה ְושָּ מָּ יו ְוֶיֱחֶזה ַבֲאדָּ יו ְוַרְגלָּ ל ְוִיְבַחן יָּדָּ לָּ טוֹּ ֶאל ַכּדּור ַהֶשֶמש ֶבחָּ  ַוַיֵסט ַמבָּ

ֶהֶלת ג  ר ַאי ֱאֹלִהים ֲהֵיש ֱאל ְוִיְשַאל קֹּ  ַּה: וֹּ ֵלאמֹּ

ת ֲעֵליד   רוֹּ שָּ ַמִים ְוֹלא כוֹּ ם ֹלא ַאב־שָּ ת ָאדָּ נוֹּ א ֶחְזיֹּ יָּה ֶאלָּ ר ֹלא הָּ בָּ ם ֵאין ְודָּ ר שָּ בָּ הּו ְודָּ בֹּ הּו וָּ ש  ְוֶאְבַחן תֹּ ־ֶאֶרץ ַמְחֶשֶבת ֱאנוֹּ

 ִבְלַבד:

יָּה ְלֵאל ֱאמֶ ה  ַּה ֲאֶשר לוֹּ ִכַסְפנּו ֹלא הָּ ֱאלוֹּ ם הּוא: הָּ א ֶאל ֱאֶמת ִׂשְכלוֹּ ֶשל ָאדָּ  ת ֶאלָּ

ל ֵאֶלה ִׂשְכלוֹּ שֶ ו   ִתיּותוֹּ כָּ נּותוֹּ ְוְיִצירָּ ר ְוַסְקרָּ חָּ תוֹּ ֶאל־ֵעֶבר מָּ ם ְוִקְדמָּ ֵצא ַכֵפי ָאדָּ ש ֲאֶשר יוֹּ דָּ ל  ַעל חָּ ל ֶשכָּ ם ֵהם ְוכָּ ל ָאדָּ

 ֵאל הּוא: 

ם ֵׂשֶכל ָאז   לָּ ְראוֹּ ֶשל עוֹּ ַּה ְכבוֹּ יָּה  ֹלא ֱאלוֹּ ל ַמה ֶשהָּ א כָּ יָּה ֶאלָּ ל ַמה ֶשהָּ א ָאְמנָּם ֹלא כָּ רָּ א בָּ ַּה ִכי ָאֵכן ְברֹּ א ֱאלוֹּ ם ֶאלָּ דָּ

ם: ָאדָּ ל הָּ ה יָּכוֹּ ה ַהַחיָּ ל ֶשֹּלא יְָּכלָּ ת כָּ  ִלְהיוֹּ

יָּ ח  ל ֲאֶשר הָּ ַּה ִכי ֶזה כָּ ה ֱאלוֹּ ל ֶשֹּלא יְָּכלָּ ם כָּ ָאדָּ ל הָּ רּוַח יָּכוֹּ ל הָּ ל ֶשֹּלא יָּכוֹּ ַּה ֹלא ַחי ְוֹלא ֵמת  כָּ ם ֱאלוֹּ ָאדָּ ל הָּ ת יָּכוֹּ ה ִלְהיוֹּ

ה: יָּה ִמְלַכְתִחלָּ ַּה ֹלא הָּ א ֱאלוֹּ  ֶאלָּ

ִראשוֹּ ט   ה ֵמֵראִשית ַהִמין ִעם ַהִציּור הָּ ְיתָּ ַדְעתוֹּ הָּ ש הּוא תוֹּ ה ִמְבֵראִשית ְתִחַלת ֱאנוֹּ ְיתָּ ם הָּ ַדַעת ָאדָּ נָּה  תוֹּ ִראשוֹּ ה הָּ ן ְוַהִמילָּ

ן: ְוַהצַ  ִראשוֹּ  ַעד הָּ

ת ְבַמְמֶלֶכת־ַחיי   נוֹּ ִראשוֹּ ת הָּ ם ַבַתְגִליוֹּ ה ִהיא שָּ ְיתָּ ה    הָּ ַכר ְוֹלא ְנֵקבָּ ם ֹלא זָּ יָּה ָאדָּ יו ְבֵראִשית הָּ רָּ ל ִמְתחָּ ְוִיְפַתח ַעל־ְפֵני כָּ

ש:  א ֱאנוֹּ  ֶאלָּ

ִכי  יא   ָאנֹּ נָּה  ַאֲחרוֹּ בָּ ם  ָאדָּ ַדַעת  ְלתוֹּ ַחיָּה  ִכְרָאיָּה  אן  כָּ ֲאִני  ֵמד  עוֹּ נָּה  ִראשוֹּ בָּ ם  ָאדָּ ַדַעת  תוֹּ ה  ְיתָּ ֶשהָּ ה  ּוְכִפי  ִבְתִחלָּ ש  ֱאנוֹּ

ן:ּוְבס ַאֲחרוֹּ ן ְוהָּ ִראשוֹּ ִכי הָּ ּה ָאנֹּ פָּ  וֹּ

ִכי ֱאֹלִהים: יב  ד ְוַהֵמת ֲאִני ֱאנוֹּש ָאנֹּ לָּ ה ִמֶמנָּה ֲאִני ַהּוָּ ה ְוַהְיִרידָּ מָּ ה ַעל ַהבָּ ֲעִליָּ ִכי הָּ  ָאנֹּ

ֶות ִמשּום ִקיּו יג א ַחִיים ְוִנְקַבע מָּ ר ּוְנַיֵצר ְוִנְברָּ ד ְוִנצוֹּ לָּ ר מוֹּ ת ְיקּום ְוַנְחׂשֹּף ִנְסתָּ יוֹּ  ֵמנּו:  ְוִנְבַחן ְכלָּ

ִכי ֱאֹלִהים:  אַמר ָאנֹּ הּו ְונֹּ ְמִדים ַעל ַסף תֹּ ִכי עוֹּ  יד ְוִהֵנה ָאנֹּ



ֲהֹלא־ִנְר  ַהְיקּום  ת  ְימוֹּ ַעל־ְפֵני  שּוט  ְואָּ ִכי  טו  ָאנֹּ ת  בוֹּ ֲערָּ ַעל  ְוֶאְרַכב  ַמִים  ַעל־ְפֵני  ַוֲאַרֵחף  ם  ַדַעת ָאדָּ תוֹּ ֶמק  עֹּ ְוָאִבין  ת  אוֹּ

ִכי ֱאֹלִהים:  שּות ָאנֹּ  ֱאנוֹּ

ֵשַע ְוִקַּדְשנּו  ֵעב ַּדנּו ֲאִני ֶאת ַהפוֹּ רָּ ֶלה ְוֶאת הָּ ִפים גַָּאְלנּו ֲאִני ֶאת ַהחוֹּ ִכי ֶחֶסד ַלֲאלָּ ן  ֶאת הַ   טז נַָּצְרנּו ָאנֹּ וֹּ אנּו עָּ ַצִּדיק ְונָּׂשָּ

ֶפַשע:   וָּ

ש ְוֶאת   ִכי ֶאת ַמֲעֵׂשי ֱאנוֹּ ַבְענּו ָאנֹּ יו קָּ תָּ ם ְוֶאת ִנשּוָאיו ְוֶאת ִמְשְפחוֹּ ת ָאדָּ נוֹּ ֲעֵדי  יז יַָּצְרנּו ֲאִני ֶאת ְלשוֹּ ת ַתְרבּות ּומוֹּ רוֹּ תוֹּ

ִכי ֱאֹלִהים:  ם ָאנֹּ  ָאדָּ

ל ֵאֶלה חַ  ִכי ִכי כָּ ִכי: יח ֱאֹלִהים ָאנֹּ ש ָאנֹּ ִכי ֱאֹלִהים ִכי ֱאנוֹּ ְך ָאנֹּ ַּה ְוכָּ  ְסֵדי ֱאלוֹּ

ת ִמחּוץ ְלֵיש ִאם ִמחּוץ לַ  ֱאמּונוֹּ ַּה הָּ ְראּו ֶלֱאלוֹּ ה ֶשִמחּוץ ַלֵיש ֹלא ֱאֶמת הּוא ְוקָּ ה ֶשֵיש הּוא ֱאֶמת מָּ ֵיש הּוא ַהִאם  יט מָּ

 ֱאֶמת הּוא:

יו ְוִגנּו  דָּ ִכי ִכי ֲחסָּ ִכי:כ ֱאֹלִהים ָאנֹּ ם ָאנֹּ ִכי ִכי ָאדָּ ַמר ִכי ֱאֹלִהים ָאנֹּ יו ֲעֵליֶהם אוֹּ תָּ יו ַוֲאִמירוֹּ תָּ  נָּיו ּוְגבּורוֹּ

אֶמר ַהְינּו ֱאֹלִהים: ֶהֶלת ִויַרַגע ְוִיְפַצע ִפיו ַויֹּ  כא ַוֵיֶשב קֹּ

ֵריֶהם ָאב ַיְלֵדיֶהם ִאם ֹלא הוֹּ ִנים  ּדָּ ִמי  ם ַעְצמוֹּ  ם ִאם ֹלא ָאדָּ ֵפט ָאדָּ ִמי שוֹּ ִכי    כב  ִדים ָאנֹּ ְוַהּדוֹּ ִדים  ַהְילָּ ְך  ְוכָּ ִכי  ֵאם ָאנֹּ וָּ

ֵאֶלה:  ֱאֹלִהים הָּ  הָּ

ד ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה ְויַָּדְעִתי   ל עוֹּ ֵאם ַהְמִגנָּה ַהְמַלְמִדים ֶיֶלד כָּ ּה הָּ ֵהב ְוַהֲעִריצָּ אוֹּ ָאב הָּ ִריץ הָּ ֵאם ַמִים  כג ֶהעָּ ִנים הָּ את ִעּדָּ זֹּ

ֶמק ּוְדָא ם ְועֹּ ה ּוִבינָּה הּוא: ִהיא ּוְתהוֹּ ְכמָּ ה ְוַהֶיֶלד חָּ ן ּוְשִקידָּ צוֹּ ָאב ֵסֶדר ּוִמְשַמַעת ְורָּ ה ְוהָּ  גָּ

ֶלֶקת ִּדְבֵרי ה ּוִמבוֹּ ה ּוְמבּוקָּ ר ַעד ֵאַלי ֱאֹלִהים ָאנּו ְבֵני בּוקָּ ר ְודוֹּ ל ּדוֹּ ָאב ְוַהֶיֶלד ָאנּו כָּ ֵאם ְוהָּ ה    כד הָּ דָּ ֲעבוֹּ ִמים ֵסֶדר הָּ ַהיָּ

ִכי:  ַהֶיֶלד ִבינָּה  ה ָאנֹּ ְכמָּ  ְוחָּ

ה ּוִבינָּה:  ְכמָּ ִייִתי ֲאִני ֵלאֹלִהים ְוֵהם ְלחָּ יּו ִלי הָּ ִדים הָּ ִכי ִאם ְילָּ ל ַהְבִריָאה ָאנֹּ ת כָּ אוֹּ צָּ  כה תוֹּ

ֵאינּו ִבינָּ  ה ִאם ַאְרַבע ֶצֱאצָּ ְכמָּ ֵאינּו ְלִבינָּה חָּ יו ְוֶצֱאצָּ ִיינּו ֵלאֹלִהים ַיְחּדָּ ִיינּו ָאנּו הָּ יּו ְוָאנּו ֵלאֹלִהים  כו ִאם ְשַנִים הָּ ה הָּ ְכמָּ ה ְוחָּ

ה ּוִבינָּה:  ְכמָּ  ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ּוְשִליֵשיֶהם ְוִרֵבֵעיֶהם ְלחָּ

ֵׂשְך ִקיַע ַהחוֹּ ִנים ִלְבִריָאה ַמִים־ְמתּוִקים ְוֶאֶרץ ּוַמִים־ְמלּוִחים ְורָּ ַתי ֱאֹלִהים ֵהם ְשֵני פָּ ֵתינּו ֲאבוֹּ ר ַהתֹּ   כז ֲאבוֹּ אוֹּ הּו  ְוהָּ בֹּ הּו וָּ

ה ּוִבינָּה: ְכמָּ ִכי חָּ ֱאֹלִהים ַהֵסֶדר ּוִמְבַלק ָאנֹּ  ְורּוַח הָּ

 כח ַחי ֱאֹלִהים ְוִיְחֶיה ֱאֹלִהים ַעד ֶשֹּלא ִיְהֶיה ֶאת ִמי ְלַלֵמד:

ֵמת: ז וָּ ב נָּגוֹּ כָּ ד כוֹּ ֶהֶלת עוֹּ  כט ַוַיְרא קֹּ

 ו

ֶהֶלת ֶאל־מּול ַהְבִריָאה ֵעת  ה:א ְוִיְתַחְּורּו ֵעיֵני קֹּ  ַהֵּקץ ִהִגיעָּ

ַע: ר ְוֵעינָּיו ֹלא ִיְתנּו לוֹּ ַמְרגוֹּ ֶשְך ּוְשחוֹּ ל חֹּ ם ְוַהכֹּ ִבים ִנּדֹּ כָּ ן ַהכוֹּ ֶהֶלת ְבַאֲחרוֹּ  ב ְוֶיֱחֶזה קֹּ

יו:  ַמר ֵאלָּ ֶהֶלת לוֹּ ל ֵתֵצא ִמִלבוֹּ ֶשל קֹּ  ג ּוַבת־קוֹּ

ֶהֶלת: ד קֹּ ֶרה ַאל ִתְפחָּ א מוֹּ  ד ַאל ִתירָּ

ם  :ה ֶנֶפש ָאדָּ בוֹּ ַדְעתוֹּ ִבְלבָּ ה ִהיא תוֹּ  ְפִנימָּ

אּול:  ְפִשית ְוֹלא ִתנֵָּׂשא ֶאל שָּ ל ֶאל ֵבית ַהחָּ  ו ֹלא ִתפֹּ

ף: ֶרה ַבסוֹּ נָּה ְּדַבר מוֹּ ַאֲחרוֹּ ֶהֶלת בָּ  ז ִכי ִהֵנה ְנֻאם קֹּ

ן: ח ְנבּוָאה ֵמֱאֹלִהים  ִהיא ּוְתבּונָּה ֵמֵאל ֶעְליוֹּ

ֶרה ֶאל ֵרֶעָך ְוַתְלִמיֶדיָך:  ה ַתִגיד מוֹּ ֶדיָך מָּ ֶהֶלת ֶאל ֲחֵבֶריָך ַוֲעבָּ אַמר קֹּ ה תֹּ  ט מָּ

ז ֶשל ַמהּות: ה ֵהם אוֹּ ַאְרגָּ ה ֵריקָּ לָּ  י ִכי ֲעגָּ

ד:  ש ֵהם אוֹּ ְבֵני ַעם ֶאחָּ  יא ֱאנוֹּ

א ִיׂשְ  ם אוֹּ ֶשמָּ לָּ עוֹּ ל הָּ ֵאל ֵהם:יב ְבֵני כָּ  רָּ

ְבֵרנּו:  ֵרנּו ּדוֹּ נּו מוֹּ ֶהֶלת ַרֵבנּו ַהֵגד לָּ ר נָּא קֹּ  יג ֱאמֹּ

ת ֲאַנְחנּו:  בוֹּ ְכֵבי ֲערָּ  יד ִאם ֱאֹלִהים ָאנּו ִאם רוֹּ



ֵננּו: ְרבָּ ד ְלַעְצֵמנּו ֲהַנְקִריב קָּ  טו ֲהִנְסגוֹּ

ֵבנּו: ט ֶאת ַעְצֵמנּו ּוְנַחֵיב ֶאת ְקרוֹּ  טז ֲהִנְשפֹּ

ֵלינּו ה עָּ ת ַהְינּו:  יז מָּ נוֹּ נּו ִאם ְכַאְלמָּ ה ִאתָּ ִמים ָאנּו מָּ  ִאם ְיתוֹּ

ל ּוִמִמי ְנַבֵּקש ֶחֶסד:  יח ַעל ִמי נִָּׂשים עֹּ

אַמר:  ל ְויֹּ ֶהֶלת ְלַבת־ַהּקוֹּ  יט ַוַיַען קֹּ

ִכי: ם ָאנֹּ א ִכי ָאדָּ רָּ  כ ֵאין ִבי ַפַחד ְוֵאין ִבי מוֹּ

ִכי ְוֹלא ֶבן־נִָּביא ִכי  ֵתב ִמִלים: כא ֹלא נִָּביא ָאנֹּ ִכי ְוכוֹּ ֶרה ָאנֹּ  מוֹּ

ֶהם: ַמר לָּ אוֹּ ַדי וָּ ֲאַדֵבר ֶאל ֲעבָּ  כב ַאִגיד ְלַתְלִמיַדי וָּ

ִנים:  ֶרה ַאֲחרוֹּ ֶהֶלת ִהֵנה ְּדַבר מוֹּ ה ְנֻאם קֹּ  כג כֹּ

ם ְוֹלא ַנְקִריב ֶלֱאנוֹּש: א ִנְסגֻד ְלָאדָּ  כד לָּ

ר ּוַמְנַעמֵ  ׂשָּ ת ַהבָּ  י ַהֶנֶפש:כה ֹלא ִנְתַיֵפַח ַעל ַתֲאווֹּ

ֵמד:  ם ִנְׂשגָּב הּוא ּומּול ַהגּוף עוֹּ ָאדָּ  כו ִכי הָּ

ה ַלגּוף: עָּ דָּ ם ֵבין ַהתוֹּ לוֹּ יו ְלַהְשִכין שָּ לָּ  כז ְועָּ

 : ד ְלַצד גּופוֹּ יו ַנְפשוֹּ ִכי ַיֲעמֹּ לָּ  כח ְוִתְתַאְכֵזב עָּ

ה ִנְק  זּות ְגבּורָּ ֵצר ְוָאנּוש ְבחָּ ם ְבֶצֶלם ְבִריָאה נוֹּ  נָּה:כט ָאדָּ

ָך:  מוֹּ ם הּוא ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ם ְלָאדָּ ָאדָּ  ל ְוַעל־ֵכן הָּ

ם ַנֲעֶׂשה ִמְשַפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת ְוַרֲחִמים ְוַחִיים:   לא ּוִמשָּ

ר:  ל ֵרֶעָך ַקח ְוֶחֶסד ֲחֵבְרָך ְנצֹּ  לב עֹּ

ה:  רָּ ל ַהתוֹּ  לג ִכי זוֹּ כָּ

ה  ד מָּ ע ְוֵאין עוֹּ ל ִנְשמָּ ר ַהכֹּ בָּ ף ּדָּ ַמר: לד סוֹּ  לוֹּ

ן:  ֲאַבּדוֹּ א בָּ ם ַעל ֶצֶדק ְוֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְוֹלא יָּבוֹּ ָאדָּ ַמר הָּ  לה שָּ

ם:  ם ְוַרע הּוא ָאדָּ ב הּוא ָאדָּ  לו ְוטוֹּ

ֶהֶלת: ם ְויָּנּוַח קֹּ קוֹּ  לז ְוִהֵנה ֵאין־ְזַמן ְוֵאין־מָּ


