
, ְבֹרב ַהָּיִמים-ִּכי  :ְּפֵני ַהָּמִים- ַעל, ַׁשַּלח ַלְחְמ א,יא

-ַמה, ִּכי א ֵתַדע   :ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה, ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה-ֶּתן ב,יא  .ִּתְמָצֶאּנּו

ָהָאֶרץ -ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל- ִאםג,יא  .ָהָאֶרץ- ִּיְהֶיה ָרָעה ַעל

ָׁשם , ל ָהֵעץְמקֹום ֶׁשִּיּפוֹ --ִיּפֹול ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון-ְוִאם, ָיִריקּו

א , ְוֹרֶאה ֶבָעִבים; א ִיְזָרע, ֹׁשֵמר רּוחַ  ד,יא  .ְיהּוא

ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן , ֶּדֶר ָהרּוחַ - ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנ יֹוֵדַע ַמה ה,יא  .ִיְקצֹור

- ֶאת, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה, ַמֲעֵׂשה ָהֱאִהים-א ֵתַדע ֶאת, ָּכָכה  :ַהְּמֵלָאה

ִּכי ֵאיְנ   :ַּתַּנח ָיֶד- ְוָלֶעֶרב ַאל, ַזְרֶע-ֹּבֶקר ְזַרע ֶאתּבַ  ו,יא  .ַהֹּכל

, ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד-ְוִאם, ֶזה- ֲהֶזה אוֹ , יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכָׁשר

-ִלְראֹות ֶאת, ְוטֹוב ַלֵעיַנִים; ָהאֹור, ּוָמתֹוק ז,יא  .טֹוִבים

; ְּבֻכָּלם ִיְׂשָמח, ָאָדםָׁשִנים ַהְרֵּבה ִיְחֶיה הָ - ִּכי ִאם ח,יא  .ַהָּׁשֶמׁש

ְׂשַמח  ט,יא  .ֶׁשָּבא ָהֶבל-ַהְרֵּבה ִיְהיּו ָּכל-ִּכי, ְיֵמי ַהֹחֶׁש- ְוִיְזֹּכר ֶאת

ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתי ,ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתי ִלְּב ִויִטיְב ,ְּבַדְרֵכי ִלְּב ְוַהֵּל ,



ִהים אֵ - ָּכל-ִּכי ַעל, ְוָדע; ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶניָהֱא ֶּלה ְיִביֲא

ַהַּיְלדּות -ִּכי  :ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶר, ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּב י,יא  .ַּבִּמְׁשָּפט

  .ָהֶבל, ְוַהַּׁשֲחרּות

 

ְיֵמי , ָיֹבאּו-ַעד ֲאֶׁשר א  :ְּבחּוֹרֶתי, ִּביֵמי, ּבֹוְרֶאי- ֶאת, ּוְזֹכר א,יב 

ַעד ֲאֶׁשר  ב,יב  .ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ- ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין, ָׁשִניםְוִהִּגיעּו , ָהָרָעה

ַאַחר , ְוָׁשבּו ֶהָעִבים; ְוַהּכֹוָכִבים, ְוַהָּיֵרחַ , ְוָהאֹור, ֶתְחַׁש ַהֶּׁשֶמׁש-א

; ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל, ְוִהְתַעְּותּו, ֶׁשָּיֻזעּו ֹׁשְמֵרי ַהַּבִית, ַּבּיֹום ג,יב  .ַהָּגֶׁשם

ְוֻסְּגרּו  ד,יב  .ְוָחְׁשכּו ָהֹראֹות ָּבֲאֻרּבֹות, ֹּטֲחנֹות ִּכי ִמֵעטּוּוָבְטלּו הַ 

-ְוִיַּׁשחּו ָּכל, ְוָיקּום ְלקֹול ַהִּצּפֹור; ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה, ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק

ֵקד ְוָיֵנאץ ַהּׁשָ , ְוַחְתַחִּתים ַּבֶּדֶר, ַּגם ִמָּגֹבַּה ִיָראּו ה,יב  .ְּבנֹות ַהִּׁשיר

, ֵּבית עֹוָלמוֹ -ֹהֵל ָהָאָדם ֶאל-ִּכי  :ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה, ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב



ֶחֶבל ) ֵיָרֵתק(ירחק -ַעד ֲאֶׁשר א ו,יב  .ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק ַהּסֹוְפִדים

-ַהַּגְלַּגל ֶאלְוָנֹרץ , ַהַּמּבּועַ - ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל; ְוָתרּוץ ֻּגַּלת ַהָּזָהב, ַהֶּכֶסף

-ֶאל, ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב; ְּכֶׁשָהָיה, ָהָאֶרץ-ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל ז,יב  .ַהּבֹור

ַהֹּכל , ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ח,יב  .ָהֱאִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה

, ָהָעם- ַּדַעת ֶאת-ִלַּמד, עֹוד  :ֶׁשָהָיה ֹקֶהֶלת ָחָכם, ְוֹיֵתר ט,יב  .ָהֶבל

- ִלְמֹצא ִּדְבֵרי, ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת י,יב  .ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה, ן ְוִחֵּקרְוִאּזֵ 

, ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות יא,יב  .ִּדְבֵרי ֱאֶמת, ְוָכתּוב ֹיֶׁשר; ֵחֶפץ

ְוֹיֵתר  יב,יב  .ֵמֹרֶעה ֶאָחד, ִנְּתנּו; ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות

ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגַעת , ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ   :ְּבִני ִהָּזֵהר, הֵמֵהּמָ 

ָֹתיו  ִמְצו- ָהֱאִהים ְיָרא ְוֶאת-ֶאת  :ַהֹּכל ִנְׁשָמע, ֹוף ָּדָברס יג,יב  .ָּבָׂשר

ָהֱאִהים ָיִבא , ַמֲעֶׂשה- ָּכל-ֶאת, ִּכי יד,יב  .ָהָאָדם- ֶזה ָּכל-ִּכי, ְׁשמֹור

 .ָרע- ְוִאם, טֹוב-ִאם  :ֶנְעָלם- ַעל ָּכל, ְבִמְׁשָּפט


