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  פרק ג- "קהלת"ספר 
ָמִיםַלּכֹל  ְזָמן  ְוֵע א ּת  ְלָכל־ֵחֶפץ  ַתַחת  ַהׁשָ ֵעת  ָלֶלֶדת  ְוֵעת  ב:  ּ

ָּלמות  ֵעת  ָלַטַעת  ְוֵעת  ַלֲעקֹור  ָנטוַע ֵעת  ַלֲהרֹוג  ְוֵעת  ג:  ּ
חֹוק  ד:  ִּלְרפֹוא  ֵעת  ִלְפרֹוץ  ְוֵעת  ִלְבנֹות ֵעת  ִלְבּכֹות  ְוֵעת  ִלׂשְ

נֹוס ה:  ֵעת  ְספֹוד  ְוֵעת  ְרקֹוד ִליך  ֲאָבִנים  ְוֵעת  ּכְ  ְֵעת  ְלַהׁשְ
ק ׁש  ְוֵעת  ו:  ֲאָבִנים  ֵעת  ַלֲחבֹוק  ְוֵעת  ִלְרֹחק  ֵמַחּבֵ ֵעת  ְלַבּקֵ

ִליך מֹור  ְוֵעת  ְלַהׁשְ ד  ֵעת  ִלׁשְ ֵּעת  ִלְקרֹוַע  ְוֵעת  ִלְתפֹור  ז:  ְְלַאּבֵ
ר ֹנא  ֵעת  ח:  ֵעת  ַלֲחׁשֹות  ְוֵעת  ְלַדּבֵ ֵעת  ֶלֱאֹהב  ְוֵעת  ִלׂשְ

לֹום ר  הוא  ָעֵמלַּמה־ִיְתרֹון  ָהעֹוׂשֶ ט:  ִמְלָחָמה  ְוֵעת  ׁשָ ֲאׁשֶ : ּה  ּבַ
ר  ָנַתן  ֱאֹלִהים  ִלְבֵני  ָהָאָדם  ַלֲענֹות  י ָרִאיִתי  ֶאת־ָהִעְנָין  ֲאׁשֶ

ם  יא:  ּבֹו ִלּבָ ה  ָיֶפה  ְבִעתֹו  ַגם  ֶאת־ָהֹעָלם  ָנַתן  ּבְ ֶּאת־ַהּכֹל  ָעׂשָ ּ
ה  ר־ָעׂשָ ה  ֲאׁשֶ ר  ֹלא־ִיְמָצא  ָהָאָדם  ֶאת־ַהַמֲעׂשֶ ִלי  ֲאׁשֶ ִּמּבְ

י  יב:  ְוַעד־סֹוףָהֱאֹלִהים  ֵמֹראׁש   ם  ּכִ י  ֵאין  טֹוב  ּבָ ָּיַדְעִתי  ּכִ
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ַחָייו מֹוַח  ְוַלֲעׂשֹות  טֹוב  ּבְ יֹאַכל  יג:  ִּאם־ִלׂשְ ל־ָהָאָדם  ׁשֶ ְּוַגם  ּכָ
ָכל־ֲעָמלֹו  ַמַתת  ֱאֹלִהים  ִהיא ָתה  ְוָרָאה  טֹוב  ּבְ י  יד:  ְּוׁשָ ָּיַדְעִתי  ּכִ

ה  ָהֱאֹלִהים  הוא  ִיְהֶיה  ְלעֹו ר  ַיֲעׂשֶ ל־ֲאׁשֶ ָלם  ָעָליו  ֵאין  ְלהֹוִסיף ּּכָ
ִיְראו  ִמְלָפָניו ה  ׁשֶ ּוִמֶמּנו  ֵאין  ִלְגֹרַע  ְוָהֱאֹלִהים  ָעׂשָ ּ ּ ּּ ּ :

ָבר  ָהָיה  ְוָהֱאֹלִהים  טו ר  ִלְהיֹות  ּכְ ָבר  הוא  ַוֲאׁשֶ ָהָיה  ּכְ ַּמה־ׁשֶ ּ
ׁש  ֶאת־ִנְרָדף ֶמׁש  ְמקֹום  טז:  ְּיַבּקֵ ְּועֹוד  ָרִאיִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ּ

ָמ ָפט  ׁשָ ַּהִמׁשְ עּּ ָמה  ָהָרׁשַ ע  וְמקֹום  ַהֶצֶדק  ׁשָ ּה  ָהֶרׁשַ ּ ָּאַמְרִתי  יז:  ּ
י־ֵעת  פֹט  ָהֱאֹלִהים  ּכִ ע  ִיׁשְ י  ֶאת־ַהַצִדיק  ְוֶאת־ָהָרׁשָ ִלּבִ ֲּאִני  ּבְ ּ ּ

ם ה  ׁשָ ל־ַהַמֲעׂשֶ י  יח:  ְּלָכל־ֵחֶפץ  ְוַעל  ּכָ ִלּבִ ָּאַמְרִתי  ֲאִני  ּבְ
ֵני  ָהָאָדם  ְלָבָרם  ָהֱאֹלִהים   ֵהָמה ַּעל־ִדְבַרת  ּבְ ֶהם־ּבְ ְוִלְראֹות  ׁשְ

ֵהָמה  וִמְקֶרה  יט:  ֵּהָמה  ָלֶהם י  ִמְקֶרה  ְבֵני־ָהָאָדם  וִמְקֶרה  ַהּבְ ּּכִ ּ
ן  מֹות  ֶזה  ְורוַח  ֶאָחד  ַלּכֹל  ומֹוַתר  ָהָאָדם  מֹות  ֶזה  ּכֵ ֶּאָחד  ָלֶהם  ּכְ ּ

י  ַהּכֹל  ָהֶבל ֵהָמה  ָאִין  ּכִ ְַהּכֹל  הֹוֵלך  ֶאל־ָמקֹום  ֶאָחד  כ:  ִמן־ַהּבְ

ב  ֶאל־ֶהָעָפרַהּכֹ ִּמי  יֹוֵדַע  רוַח  כא:  ל  ָהָיה  ִמן־ֶהָעָפר  ְוַהּכֹל  ׁשָ
ֵהָמה  ַהיֶֹרֶדת  ִהיא  ֵני  ָהָאָדם  ָהֹעָלה  ִהיא  ְלָמְעָלה  ְורוַח  ַהּבְ ּּבְ ּ

ַמח  ָהָאָדם  כב:  ְּלַמָטה  ָלָאֶרץ ר  ִיׂשְ י  ֵאין  טֹוב  ֵמֲאׁשֶ ְוָרִאיִתי  ּכִ
י  ִמי  ְי י־הוא  ֶחְלקֹו  ּכִ יו  ּכִ ַמֲעׂשָ ִיְהֶיה ּּבְ ֶמה  ׁשֶ ִּביֶאּנו  ִלְראֹות  ּבְ ּ

 :ַאֲחָריו



––87 

  פרק ד- "קהלת"ספר 
ים  ַתַחת  א ר  ַנֲעׂשִ ִקים  ֲאׁשֶ ל־ָהֲעׁשֻ ְבִתי  ֲאִני  ָוֶאְרֶאה  ֶאת־ּכָ ְּוׁשַ ּ

ה   ֶמׁש  ְוִהּנֵ ִקים  ְוֵאין  ָלֶהם  ְמַנֵחם  וִמַיד |  ַּהׁשָ ִּדְמַעת  ָהֲעׁשֻ ּ ּ
ֵקיֶהם  ּכַֹח  ְוֵאין  ָלֶהם  ְמַנֵחם ַח  ֲאִני  ֶאת־ַהֵמִתים  ב:  ֹעׁשְ ּבֵ ְּוׁשַ

ר  ֵהָמה  ַחִיים  ֲעֶדָנה ָבר  ֵמתו  ִמן־ַהַחִיים  ֲאׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּּ ְוטֹוב  ג:  ּ
ה  ר  ֹלא־ָרָאה  ֶאת־ַהַמֲעׂשֶ ר־ֲעֶדן  ֹלא  ָהָיה  ֲאׁשֶ ֵניֶהם  ֵאת  ֲאׁשֶ ִּמׁשְ ּ

ֶמׁש ה  ַתַחת  ַהׁשָ ר  ַנֲעׂשָ ָּהָרע  ֲאׁשֶ ל־ָעָמל  ד:  ּ ְוָרִאיִתי  ֲאִני  ֶאת־ּכָ
י  ִהיא  ִקְנַאת־ִאיׁש  ֵמֵרֵעהו  ַגם־ֶזה ְוֵאת ה  ּכִ רֹון  ַהַמֲעׂשֶ ׁשְ ל־ּכִ ּ  ּכָ ּּ

ֶּהֶבל  וְרעות  רוַח ּ רֹו ה:  ּ ׂשָ ִסיל  ֹחֵבק  ֶאת־ָיָדיו  ְוֹאֵכל  ֶאת־ּבְ : ַהּכְ
ּטֹוב  ְמֹלא  ַכף  ָנַחת  ִמְמֹלא  ָחְפַנִים  ָעָמל  וְרעות  רוַח ו ּ ּ ּ :
ְבִתי  ֲאִני  ָוֶאְרֶאה  ֶהֶבל  ַתַחת  ַהׁשָ ז ְּוׁשַ ּ ֵיׁש  ֶאָחד  ְוֵאין  ח:  ֶמׁשּ

ן  ָוָאח  ֵאין־לֹו  ְוֵאין  ֵקץ  ְלָכל־ֲעָמלֹו  ַגם־   ִני  ַגם  ּבֵ ּׁשֵ   ֵעינֹו ֵעיֹניוּ
ר  וְלִמי   ע  ֹעׁשֶ ּבַ י  ִמטֹוָבה |  ֹּלא־ִתׂשְ ר  ֶאת־ַנְפׁשִ ֲּאִני  ָעֵמל  וְמַחּסֵ ּ

ַּגם־ֶזה  ֶהֶבל  ְוִעְנַין  ָרע  הוא ַנִים  ִמן־ָהֶאָחד  ֲאׁשֶ ט:  ּ ר ּטֹוִבים  ַהׁשְ
ֲעָמָלם ָכר  טֹוב  ּבַ י  ִאם־ִיפֹלו  ָהֶאָחד  ָיִקים  י:  ֵיׁש־ָלֶהם  ׂשָ ּּכִ ּ

ִני  ַלֲהִקימֹו ִיפֹול  ְוֵאין  ׁשֵ ֶּאת־ֲחֵברֹו  ְוִאילֹו  ָהֶאָחד  ׁשֶ ַּגם  יא:  ּ
ַנִים  ְוַחם  ָלֶהם  וְלֶאָחד  ֵאיך  ֵיָחם בו  ׁשְ ּכְ ְִאם־ִיׁשְ ּ ְוִאם־ִיְתְקפֹו  יב:  ּ
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ַנִים  ַיַעְמדו ָּהֶאָחד  ַהׁשְ ָלׁש  ֹלא  ִבְמֵהָרה ּ ּ  ֶנְגדֹו  ְוַהחוט  ַהְמׁשֻ ּ ּ
ֵתק ר  יג:  ִיּנָ ן  ְוָחָכם  ִמֶמֶלך  ָזֵקן  וְכִסיל  ֲאׁשֶ ּטֹוב  ֶיֶלד  ִמְסּכֵ ְ ּ

י  ַגם  יד:  ֹּלא־ָיַדע  ְלִהָזֵהר  עֹוד ית  ָהסוִרים  ָיָצא  ִלְמֹלך  ּכִ י־ִמּבֵ ּּכִ ְ ּ
ַמְלכותֹו  נֹוַלד  ָרׁש ל־ַהַחִיים   טו:  ּּבְ ַּהְמַהְלִכים  ַתַחת ָּרִאיִתי  ֶאת־ּכָ ּ

ר  ַיֲעֹמד  ַתְחָתיו ִני  ֲאׁשֶ ֶמׁש  ִעם  ַהֶיֶלד  ַהׁשֵ ַּהׁשָ ּ ּ ֵאין־ֵקץ  טז:  ּּ
ר־ָהָיה  ִלְפֵניֶהם  ַגם  ָהַאֲחרֹוִנים  ֹלא  ְּלָכל־ָהָעם  ְלֹכל  ֲאׁשֶ

י־ַגם־ֶזה  ֶהֶבל  ְוַרְעיֹון  רוַח ְמחו־בֹו  ּכִ ִּיׂשְ ֹמר   יז:  ּ ָ  ַרְגְלך ַָרְגְליךׁשְ

ר  ֵתֵלך ֲאׁשֶ ְּכַ ִסיִלים ּ ֹמַע  ִמֵתת  ַהּכְ ית  ָהֱאֹלִהים  ְוָקרֹוב  ִלׁשְ ּ  ֶאל־ּבֵ
י־ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע  :ָזַבח ּכִ
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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 מסמרות ל"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. למדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

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


