
ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים , ֶזה-ָּכל-ְוָלבּור ֶאת, ִלִּבי-ֶזה ָנַתִּתי ֶאל-ָּכל- ִּכי ֶאת א,ט

ֵאין יֹוֵדַע , ִׂשְנָאה-ַאֲהָבה ַגם-ַּגם; ְּבַיד ָהֱאִהים, ְוַהֲחָכִמים ַוֲעָבֵדיֶהם

ק ִמְקֶרה ֶאָחד ַלַּצִּדי, ַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר ַלֹּכל ב,ט  .ִלְפֵניֶהם, ַהֹּכל--ָהָאָדם

, ַּכּטֹוב  :ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹזֵבחַ , ְוַלֹּזֵבחַ , ְוָלָרָׁשע ַלּטֹוב ְוַלָּטהֹור ְוַלָּטֵמא

ַנֲעָׂשה -ְּבֹכל ֲאֶׁשר, ֶזה ָרע ג,ט  .ַּכֲאֶׁשר ְׁשבּוָעה ָיֵרא, ַהִּנְׁשָּבע--ַּכֹחֶטא

ָרע -ם ָמֵלאָהָאדָ - ְוַגם ֵלב ְּבֵני; ַלֹּכל, ִמְקֶרה ֶאָחד-ִּכי--ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש

ִמי ֲאֶׁשר - ִּכי ד,ט  .ַהֵּמִתים-ֶאל, ְוַאֲחָריו, ְּבַחֵּייֶהם, ְוהֹוֵללֹות ִּבְלָבָבם

-ִמן, ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב-ִּכי  :ַהַחִּיים ֵיׁש ִּבָּטחֹון-ֶאל ָּכל, )ְיֻחַּבר(יבחר 

ם ֵאיָנם ְוַהֵּמִתי; ֶׁשָּיֻמתּו, ִּכי ַהַחִּיים יֹוְדִעים ה,ט  .ָהַאְרֵיה ַהֵּמת

ַּגם  ו,ט  .ִזְכָרם, ִּכי ִנְׁשַּכח--עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר-ְוֵאין, יֹוְדִעים ְמאּוָמה

ָלֶהם עֹוד -ְוֵחֶלק ֵאין; ְּכָבר ָאָבָדה, ִקְנָאָתם-ִׂשְנָאָתם ַּגם-ַאֲהָבָתם ַּגם

, ֶמֵל ֱאֹכל ְּבִׂשְמָחה ַלְח  ז,ט  .ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש-ְּבֹכל ֲאֶׁשר, ְלעֹוָלם

- ָרָצה ָהֱאִהים ֶאת, ִּכי ְכָבר  :טֹוב ֵייֶנ-ּוְׁשֵתה ְבֶלב



ְלָבִנים, ֵעת-ְּבָכל ח,ט  .ַמֲעֶׂשי ַאל-ַעל, ְוֶׁשֶמן; ִיְהיּו ְבָגֶדי ֹראְׁש-

, ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶל-ָּכל, ָאַהְבָּת -ִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ְרֵאה ַחִּיים ִעם ט,ט  .ֶיְחָסר

, ַּבַחִּיים, ִּכי הּוא ֶחְלְק  :ֹּכל ְיֵמי ֶהְבֶל, ְל ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש-ֲאֶׁשר ָנַתן

י,ט  .ַאָּתה ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש-ֲאֶׁשר, ּוַבֲעָמְל ֹּכל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְד ,

, ִּבְׁשאֹול, ְוַדַעת ְוָחְכָמה, ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון  :ֲעֵׂשה--ֹות ְּבֹכֲחַלֲעׂש

 {ס{  .ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵל ָׁשָּמה

ִּכי א ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְוא ַלִּגּבֹוִרים , ַהֶּׁשֶמׁש-ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת יא,ט

ְוַגם א , ַגם א ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשרַהִּמְלָחָמה ְוַגם א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם וְ 

ֵיַדע -ִּכי ַּגם א יב,ט  .ֻּכָּלם- ִיְקֶרה ֶאת, ֵעת ָוֶפַגע-ִּכי  :ֵחן, ַלֹּיְדִעים

ָהֲאֻחזֹות , ְוַכִּצֳּפִרים, ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצֹוָדה ָרָעה, ִעּתוֹ -ָהָאָדם ֶאת

ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם , ְלֵעת ָרָעה, יּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם, ָּכֵהם; ַּבָּפח

, ּוְגדֹוָלה ִהיא; ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֹזה ָרִאיִתי ָחְכָמה-ַּגם יג,ט  .ִּפְתֹאם

ְוָסַבב , ֵאֶליָה ֶמֶל ָּגדֹול-ּוָבא; ַוֲאָנִׁשים ָּבּה ְמָעט, ִעיר ְקַטָּנה יד,ט  .ֵאָלי



, ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם, ּוָמָצא ָבּה טו,ט  .ְמצֹוִדים ְּגֹדִלים, ּוָבָנה ָעֶליהָ , ֹאָתּה

ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן -ֶאת, ְוָאָדם א ָזַכר; ְּבָחְכָמתוֹ , ָהִעיר-הּוא ֶאת-ּוִמַּלט

ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ; טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּגבּוָרה, ְוָאַמְרִּתי ָאִני טז,ט  .ַההּוא

-- ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים, ִּדְבֵרי ֲחָכִמים יז,ט  .ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים, ְּבזּוָיה

ְוחֹוֶטא ; ִמְּכֵלי ְקָרב, טֹוָבה ָחְכָמה יח,ט  .ַּבְּכִסיִלים, ִמַּזֲעַקת מֹוֵׁשל

  .ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה, ֶאָחד

 

, ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד; ַיְבִאיׁש ַיִּביַע ֶׁשֶמן רֹוֵקחַ , ְזבּוֵבי ָמֶות א,י 

ַּבֶּדֶר -ְוַגם ג,י  .ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשֹמאלוֹ , ֵלב ָחָכם ִליִמינוֹ  ב,י  .ִסְכלּות ְמָעט

- ִאםד,י  .ָסָכל הּוא, ְוָאַמר ַלֹּכל; ִלּבֹו ָחֵסר, ֹהֵל) ְּכֶׁשָּסָכל(כשהסכל 

ַאל, רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶלי ַיִּניַח ֲחָטִאים , ִּכי ַמְרֵּפא  :ַּתַּנח-ְמקֹוְמ

ֶׁשֹּיָצא ִמִּלְפֵני , ִּכְׁשָגָגה--ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֵיׁש ָרָעה ה,י  .יםְּגדֹולִ 



ַּבֵּׁשֶפל , ַוֲעִׁשיִרים; ַּבְּמרֹוִמים ַרִּבים, ִנַּתן ַהֶּסֶכל ו,י .ַהַּׁשִּליט

-ַעל, ְוָׂשִרים ֹהְלִכים ַּכֲעָבִדים; סּוִסים-ַעל, ָרִאיִתי ֲעָבִדים ז,י  .ֵיֵׁשבּו

ַמִּסיַע  ט,י  .ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש, ּוֹפֵרץ ָּגֵדר; ּבֹו ִיּפֹול, ֹחֵפר ּגּוָּמץ ח,י  .ָהָאֶרץ

, ֵקָהה ַהַּבְרֶזל-ִאם י,י  .ִיָּסֶכן ָּבם, ּבֹוֵקַע ֵעִצים; ֵיָעֵצב ָּבֶהם, ֲאָבִנים

, ְוִיְתרֹון ַהְכֵׁשיר; ְיַגֵּבר, ַוֲחָיִלים, ָפִנים ִקְלַקל-ְוהּוא א

ְלַבַעל , ְוֵאין ִיְתרֹון; ָלַחׁש-ְּבלֹוא, ִיֹּׁש ַהָּנָחׁש-ִאם יא,י  .ָחְכָמה

ְּתִחַּלת  יג,י  .ְּתַבְּלֶעּנּו, ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל; ֵחן, ָחָכם-ִּדְבֵרי ִפי יב,י  .ַהָּלׁשֹון

 ַיְרֶּבה, ְוַהָּסָכל יד,י  .הֹוֵללּות ָרָעה, ְוַאֲחִרית ִּפיהּו; ִסְכלּות, ִפיהּו-ִּדְבֵרי

ִמי ַיִּגיד , ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֵמַאֲחָריו, ֶּׁשִּיְהֶיה-ַמה, ֵיַדע ָהָאָדם-א; ְדָבִרים

- ָלֶלֶכת ֶאל, ָיַדע-ֲאֶׁשר א--ְּתַיְּגֶעּנּו, ֲעַמל ַהְּכִסיִלים טו,י  .לוֹ 

ַּבֹּבֶקר , ְוָׂשַרִי; ֶׁשַּמְלֵּכ ָנַער, ָל ֶאֶרץ-ִאי טז,י  .ִעיר

, ְוָׂשַרִי ָּבֵעת ֹיאֵכלּו; חֹוִרים-ֶׁשַּמְלֵּכ ֶּבן, ְׁשֵרי ֶאֶרץאַ  יז,י  .ֹיאֵכלּו

, ּוְבִׁשְפלּות ָיַדִים; ִיַּמ ַהְּמָקֶרה, ַּבֲעַצְלַּתִים יח,י  .ִּבְגבּוָרה ְוא ַבְּׁשִתי



, ְוַהֶּכֶסף; ְוַיִין ְיַׂשַּמח ַחִּיים, ִלְׂשחֹוק ֹעִׂשים ֶלֶחם יט,י  .ִיְדף ַהָּבִית

, ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְב, ְּתַקֵּלל-ֶמֶל ַאל, ַּגם ְּבַמָּדֲע כ,י  .ַהֹּכל-ַיֲעֶנה ֶאת

ּוַבַעל הכנפים , ַהּקֹול-ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִלי ֶאת  :ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר-ַאל

 .ַיֵּגיד ָּדָבר) ְּכָנַפִים(

 


