
ִלְפֵני --ְלהֹוִציא ָדָבר, ְיַמֵהר-ִּפי ְוִלְּב ַאל-ְּתַבֵהל ַעל-ַאל א,ה

ֵּכן ִיְהיּו ְדָבֶרי -ַעל, ָהָאֶרץ-ִּכי ָהֱאִהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה ַעל   :ֱאִהיםהָ 

ְּבֹרב , ְוקֹול ְּכִסיל; ְּבֹרב ִעְנָין, ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ב,ה  .ְמַעִּטים

ִּכי ֵאין --ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמוֹ -ַאל, ַּכֲאֶׁשר ִּתֹּדר ֶנֶדר ֵלאִהים ג,ה  .ְּדָבִרים

--ִתֹּדר-ֲאֶׁשר א, טֹוב ד,ה  .ַׁשֵּלם, ִּתֹּדר-ֵאת ֲאֶׁשר  :ַּבְּכִסיִלים, ֵחֶפץ

, ְּבָׂשֶר-ַלֲחִטיא ֶאת, ִּפי-ִּתֵּתן ֶאת-ַאל ה,ה  .ְוא ְתַׁשֵּלם, ִמֶּׁשִּתּדֹור

- ָלָּמה ִיְקֹצף ָהֱאִהים ַעל  :ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא, ֹּתאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָא-ְוַאל

ּוְדָבִרים , ִּכי ְבֹרב ֲחמֹות ַוֲהָבִלים ו,ה  .ַמֲעֵׂשה ָיֶדי-ְוִחֵּבל ֶאת, ֹוֶלק

, ֹעֶׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק-ִאם ז,ה  .ְיָרא, ָהֱאִהים-ִּכי ֶאת  :ַהְרֵּבה

, ֵמרׁשֹ , ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבּהַ   :ַהֵחֶפץ-ַעל, ִּתְתַמּה-ַאל-- ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה

, ֶמֶל ְלָׂשֶדה--)הּוא(ַּבֹּכל היא , ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ח,ה  .ֲעֵליֶהם, ּוְגֹבִהים

; ֹאֵהב ֶּבָהמֹון א ְתבּוָאה-ּוִמי, ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף-ֹאֵהב ֶּכֶסף א ט,ה  .ֶנֱעָבד

, ִּכְׁשרֹון-ּוַמה; אֹוְכֶליהָ , ַרּבּו, ַהּטֹוָבה, ִּבְרבֹות י,ה  .ָהֶבל, ֶזה-ַּגם

-ִאם, ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהֹעֵבד יא,ה  .ֵעיָניו) ְראּות(ראית -ִאם, ִּכי, ְבָעֶליהָ לִ 

, ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לוֹ -- ֶלָעִׁשיר, ְוַהָּׂשָבע; ַהְרֵּבה ֹיאֵכל-ְמַעט ְוִאם

ֹעֶׁשר ָׁשמּור   :ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה יב,ה  .ִליׁשֹון



ְוֵאין , ְוהֹוִליד ֵּבן; ְּבִעְנַין ָרע, ְוָאַבד ָהֹעֶׁשר ַההּוא יג,ה  .ְלָרָעתוֹ , ִלְבָעָליו

; ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ְּכֶׁשָּבא, ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמוֹ  יד,ה  .ְּבָידֹו ְמאּוָמה

- ָּכל, ֹזה ָרָעה חֹוָלה-ְוַגם טו,ה  .ֶׁשֹּיֵל ְּבָידוֹ , ִיָּׂשא ַבֲעָמלוֹ -ּוְמאּוָמה א

ָיָמיו-ַּגם ָּכל טז,ה  .ֶׁשַּיֲעֹמל ָלרּוחַ , ִּיְתרֹון לוֹ -ּוַמה; ֻעַּמת ֶׁשָּבא ֵּכן ֵיֵל ,

, ָרִאיִתי ָאִני-ִהֵּנה ֲאֶׁשר יז,ה  .ְוָחְליֹו ָוָקֶצף, ְוָכַעס ַהְרֵּבה; ַּבֹחֶׁש ֹיאֵכל

ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל -ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְראֹות טֹוָבה ְּבָכל-ָיֶפה ֶלֱאכֹול-טֹוב ֲאֶׁשר

הּוא -ִּכי--לֹו ָהֱאִהים-ָנַתן-ַחָּיו ֲאֶׁשר-ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּפר ְיֵמי-ַּתַחת

לֹו ָהֱאִהים ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים -ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן-ַּגם ָּכל יח,ה  .ֶחְלקוֹ 

, ֹזה--ַּבֲעָמלוֹ , ְוִלְׂשֹמחַ , ֶחְלקוֹ -ְוָלֵׂשאת ֶאת, ְוִהְׁשִליטֹו ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו

ִּכי   :ְיֵמי ַחָּייו-ִיְזֹּכר ֶאת, ִּכי א ַהְרֵּבה יט,ה  .ַמַּתת ֱאִהים ִהיא

  .ְּבִׂשְמַחת ִלּבוֹ , ָהֱאִהים ַמֲעֶנה

 

-ַעל, ְוַרָּבה ִהיא; ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֵיׁש ָרָעה א,ו 

ר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאיֶנּנּו לֹו ָהֱאִהים ֹעׁשֶ -ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן ב,ו  .ָהָאָדם

--ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱאִהים ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו-ְוא, ִיְתַאֶּוה-ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר



יֹוִליד ִאיׁש -ִאם ג,ו  .הּוא, ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע  :ֹיאְכֶלּנּו, ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי

-ִתְׂשַּבע ִמן-ְוַנְפׁשֹו א, ָׁשָניו-ְהיּו ְיֵמיֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשּיִ 

טֹוב ִמֶּמּנּו , ָאַמְרִּתי--ָהְיָתה ּלוֹ -א, ְקבּוָרה-ְוַגם, ַהּטֹוָבה

- ַּגם ה,ו  .ְׁשמֹו ְיֻכֶּסה, ּוַבֹחֶׁש; ּוַבֹחֶׁש ֵיֵל, ַבֶהֶבל ָּבא-ִּכי ד,ו  .ַהָּנֶפל

ֶאֶלף ָׁשִנים , ְוִאּלּו ָחָיה ו,ו  .ִמֶּזה, ָלֶזהַנַחת ; ְוא ָיָדע, ָרָאה-ֶׁשֶמׁש א

- ָּכל ז,ו  .ַהֹּכל הֹוֵל, ָמקֹום ֶאָחד-ֲהא ֶאל--א ָרָאה, ְוטֹוָבה, ַּפֲעַמִים

, ּיֹוֵתר ֶלָחָכם-ִּכי ַמה ח,ו  .א ִתָּמֵלא, ַהֶּנֶפׁש-ְוַגם; ְלִפיהּו, ֲעַמל ָהָאָדם

, טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ט,ו  .ַלֲה ֶנֶגד ַהַחִּיים ,ֶּלָעִני יֹוֵדעַ -ַמה; ַהְּכִסיל-ִמן

ְּכָבר ִנְקָרא , ֶּׁשָהָיה-ַמה י,ו  .ּוְרעּות רּוחַ , ֶזה ֶהֶבל-ַּגם; ָנֶפׁש-ֵמֲהָל

ִעם ֶׁשַּתִּקיף , יּוַכל ָלִדין-ְוא; הּוא ָאָדם-ֲאֶׁשר, ְונֹוָדע, ְׁשמוֹ 

, ֹּיֵתר-ַמה; ַמְרִּבים ָהֶבל, הְּדָבִרים ַהְרּבֵ -ִּכי ֵיׁש יא,ו  .ִמֶּמּנּו

ַחֵּיי -ִמְסַּפר ְיֵמי, ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים-יֹוֵדַע ַמה-ִּכי ִמי יב,ו  .ָלָאָדם

ִּיְהֶיה ַאֲחָריו ַּתַחת -ַמה, ַיִּגיד ָלָאָדם-ֲאֶׁשר ִמי  :ְוַיֲעֵׂשם ַּכֵּצל--ֶהְבלוֹ 

  .ַהָּׁשֶמׁש

 


