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 קוהלת

 
 פרק א

ְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶבן א ִּם.-דִּ לָּ ירּושָּ ד, ֶמֶלְך בִּ וִּ  דָּ

ֶבל. ב ים ַהֹכל הָּ לִּ ַמר ֹקֶהֶלת, ֲהֵבל ֲהבָּ ים אָּ לִּ  ֲהֵבל ֲהבָּ
ם:-ַמה ג דָּ אָּ ְתרֹון, לָּ ל  יִּ לֹו-ְבכָּ ֶמש.--ֲעמָּ  ֶשַיֲעֹמל, ַתַחת ַהשָּ

דֶ  ד ם ֹעמָּ ֶרץ ְלעֹולָּ אָּ א, ְוהָּ  ת.דֹור ֹהֵלְך ְודֹור בָּ

ֶמש; ְוֶאל ה א ַהשָּ ַרח ַהֶשֶמש, ּובָּ ם.--ְמקֹומֹו-ְוזָּ  שֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא, שָּ

רֹום, ְוסֹוֵבב, ֶאל-הֹוֵלְך, ֶאל ו רּוַח, ְוַעל-דָּ פֹון; סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך הָּ רּוַח.-צָּ ב הָּ יו שָּ יֹבתָּ  ְסבִּ

ל ז ים ֶאל-כָּ ים ֹהְלכִּ לִּ ים-ֵלא; ֶאלַהיָּם, ְוַהיָּם ֵאיֶננּו מָּ -ַהְנחָּ ים ֹהְלכִּ לִּ ֶכת.--ְמקֹום, ֶשַהְנחָּ לָּ ים, לָּ בִּ ם ֵהם שָּ  שָּ

ל ח ים, לֹא-כָּ ים ְיֵגעִּ רִּ יש ְלַדֵבר; לֹא-ַהְדבָּ ְראֹות, ְולֹא-יּוַכל אִּ ן לִּ ְשַבע ַעיִּ ְשֹמַע.-תִּ ֵלא ֹאֶזן מִּ מָּ  תִּ

ְהֶיה, ּוַמה-ַמה ט יָּה, הּוא ֶשיִּ ה, הּוא ֶשיֵ -ֶשהָּ לֶשַנֲעשָּ ֶשה; ְוֵאין כָּ ֶמש.-עָּ ש, ַתַחת ַהשָּ דָּ  חָּ

ר ֶשיֹאַמר ְרֵאה י בָּ ש הּוא:-ֵיש דָּ דָּ ֵננּו.  ֶזה, חָּ ְלפָּ יָּה מִּ ים, ֲאֶשר הָּ מִּ יָּה ְלֹעלָּ ר הָּ  ְכבָּ

ְהיּו, לֹא יא ים ֶשיִּ ַאֲחֹרנִּ ים; ְוַגם לָּ אֹשנִּ רִּ ְכרֹון, לָּ רֹון-ֵאין זִּ כָּ ֶהם זִּ ְהֶיה לָּ ְהיּו--יִּ ם ֶשיִּ ה.עִּ ַאֲחֹרנָּ   , לָּ

י ֶמֶלְך ַעל יב יתִּ יִּ י ֹקֶהֶלת, הָּ ֵאל-ֲאנִּ ְשרָּ ִּם.—יִּ לָּ ירּושָּ  בִּ

י ֶאת יג ַתתִּ ל-ְונָּ ה, ַעל כָּ ְכמָּ תּור ַבחָּ ְדרֹוש ְולָּ י, לִּ בִּ ים -לִּ ַתן ֱאֹלהִּ ע, נָּ ְנַין רָּ ם; הּוא עִּ יִּ מָּ ה, ַתַחת ַהשָּ ֲאֶשר ַנֲעשָּ
ם דָּ אָּ ְבֵני הָּ  ַלֲענֹות בֹו.--לִּ

אִּ  יד י, ֶאתרָּ ל-יתִּ ֵנה ַהֹכל ֶהֶבל, ּוְרעּות רּוַח.-כָּ ֶמש; ְוהִּ ים, ֶשַנֲעשּו, ַתַחת ַהשָּ  ַהַמֲעשִּ

ת, לֹא טו ְתֹקן; ְוֶחְסרֹון, לֹא-ְמֻעּוָּ נֹות.-יּוַכל לִּ מָּ  יּוַכל ְלהִּ

ם טז י עִּ י ֲאנִּ ַבְרתִּ י, ֵלאֹמר-דִּ בִּ י חָּ --לִּ י ְוהֹוַסְפתִּ ְגַדְלתִּ ֵנה הִּ י הִּ לֲאנִּ ה, ַעל כָּ ַני ַעל-ֲאֶשר-ְכמָּ יָּה ְלפָּ ִּם; -הָּ לָּ ְירּושָּ
ַעת. דָּ ה וָּ ְכמָּ ה ַהְרֵבה, חָּ אָּ י רָּ בִּ  ְולִּ

ְכלּות: יז ה, ְוַדַעת הֹוֵלֹלת ְושִּ ְכמָּ ַדַעת חָּ י לָּ בִּ ה לִּ ֶאְתנָּ י, ֶשַגם  וָּ ַדְעתִּ  ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח.-יָּ

ב יח ה, רָּ ְכמָּ י ְבֹרב חָּ יף-כִּ ַעס; ְויֹוסִּ יף ַמְכאֹוב. כָּ  ַדַעת, יֹוסִּ
 

Propovăduire 
 
Partea I 

1 Cuvinte de Propovăduitor, fiu lui David, rege în Ierusalim1. 
2 Răsuflu de răsuflări a spus Propovăduitorul, totul este răsuflare. 
3 Ce este câștig la om din toată truda lui care va trudi sub soare? 
4 Generație se duce și  generație vine și țara2 în veci rămâne. 
5 Și răsare soarele și vine3 soarele; și la locul lui este – stăruie a răsări el acolo. 
6 Se duce4 la sud și rotește la nord; rotește vântul rotire ducând și cu rotirile lui vântul 
întoarnă. 
7 Toate râurile se duc la mare și marea nu este plină; spre loc la care râurile se duc, 
acolo întoarnă ele a se duce. 
8 Toate lucrurile trudesc, n-o să poată om a spune, n-o să se sature ochi de vedere și 
n-o să se umple urechea cu auzit. 

                                        
1 Textul este atribuit lui Solomon care era și Propovăduitor și fiul lui David și rege în Ierusalim dar 

propoziția ebraică este ambiguă.   
2 Pământul sau teritoriul pe care trăiesc generațiile care se perindă. 
3 Coboară sau apune, vine la noi. 
4 Vântul. 
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9 Ceea ce a fost este ce va fi și ceea ce s-a făcut este ce se va face și nu este nimic 
nou sub soare. 
10 Este un lucru despre care se va spune: Iată acesta, nou este! – Deja a fost în 
veșniciile de dinaintea noastră. 
11 Nu este amintire la cei dintâi și chiar la urmași, care vor fi, n-o să le fie lor amintire 
– chiar dacă vor fi fost nu de mult. 
12 Eu sunt Propovăduitor, am fost rege peste Israel – la Ierusalim. 
13 Și mi-am dat inima mea5 a căuta și a cerceta cu înțelepciune tot ceea ce s-a făcut 
sub ceruri. Preocupare rea este asta, ce a dat Dumnezeu la oameni să se ocupe de ea.  
14 Am văzut toate faptele care s-au făcut sub soare și iată totul este răsuflare și 
pășunat de vânt. 
15 Stâlcit nu va putea să se repare și lipsă nu va putea să se numere. 
16 Am vorbit eu cu inima mea a spune6 – iată eu am sporit adăugând înțelepciune la 
oricine care a fost înaintea mea peste Ierusalim și inima mea a văzut mult, înțelepciune 
și știință. 
17 Și voi da inima mea a ști înțelepciune și a ști dezmăț și nerozie; am știut că și asta 
este pășunat de vânt. 
18 Căci în multă înțelepciune este multă obidă și cel care va adăuga pricepere va 
adăuga durere. 
 

 פרק ב

ה א י, ְלכָּ בִּ י ְבלִּ י ֲאנִּ ַמְרתִּ ֵנה ַגם-אָּ ה ּוְרֵאה ְבטֹוב; ְוהִּ ְמחָּ ה ְבשִּ א ֲאַנְסכָּ ֶבל.-נָּ  הּוא, הָּ

ל; ּולְ  ב י ְמהֹולָּ ַמְרתִּ ְשחֹוק, אָּ ה, ַמהלִּ ְמחָּ ה.-שִּ  ֹזה ֹעשָּ

ן ֶאת ג ְמשֹוְך ַבַייִּ י, לִּ בִּ י ְבלִּ ְכלּות-ַתְרתִּ ה, ְוֶלֱאֹחז ְבסִּ ְכמָּ י ֹנֵהג ַבחָּ בִּ י; ְולִּ רִּ ֶזה טֹוב -ֶאְרֶאה ֵאי-ַעד ֲאֶשר--ְבשָּ
ְסַפר ְיֵמי ַחֵייֶהם. ם, מִּ ַמיִּ ם ֲאֶשר ַיֲעשּו ַתַחת ַהשָּ דָּ אָּ ְבֵני הָּ  לִּ

ְגַדלְ  ד י:הִּ י, ַמֲעשָּ ים.  תִּ מִּ י ְכרָּ י לִּ ַטְעתִּ ים, נָּ תִּ י בָּ י לִּ יתִּ נִּ  בָּ

ל ה ֶהם, ֵעץ כָּ י בָּ ַטְעתִּ ים; ְונָּ י, ַגנֹות ּוַפְרֵדסִּ י לִּ יתִּ שִּ י.-עָּ  ֶפרִּ

ם ו יִּ י, ְבֵרכֹות מָּ י לִּ יתִּ שִּ ים.--עָּ  ְלַהְשקֹות ֵמֶהם, ַיַער צֹוֵמַח ֵעצִּ

חֹות, ּו ז ים ּוְשפָּ דִּ י ֲעבָּ יתִּ נִּ ַני -ְבֵניקָּ יּו ְלפָּ ֹכל ֶשהָּ י, מִּ יָּה לִּ צֹאן ַהְרֵבה הָּ ר וָּ קָּ ְקֶנה בָּ י; ַגם מִּ יָּה לִּ ת הָּ ַביִּ
ִּם. לָּ ירּושָּ  בִּ

י ַגם ח י לִּ ַנְסתִּ ם-כָּ דָּ אָּ רֹות, ְוַתֲענֻגֹות ְבֵני הָּ ים ְושָּ רִּ י שָּ י לִּ יתִּ שִּ ינֹות; עָּ ים ְוַהְמדִּ כִּ ב, ּוְסגַֻלת ְמלָּ הָּ ה --ֶכֶסף ְוזָּ דָּ שִּ
דֹות.וְ   שִּ

י. ט ה לִּ ְמדָּ י, עָּ תִּ ְכמָּ ִּם; ַאף חָּ לָּ ירּושָּ ַני בִּ יָּה ְלפָּ ֹכל ֶשהָּ י, מִּ י ְוהֹוַסְפתִּ ַדְלתִּ  ְוגָּ

י ֵמֶהם: י ַצְלתִּ ֲאלּו ֵעיַני, לֹא אָּ י ֶאת-לֹא  ְוֹכל ֲאֶשר שָּ ַנְעתִּ ל-מָּ כָּ י מִּ בִּ י-לִּ ה, כִּ ְמחָּ ל-שִּ כָּ ֵמַח מִּ י שָּ בִּ י, ְוֶזה-לִּ לִּ -ֲעמָּ
יָּה חֶ  להָּ כָּ י, מִּ י.-ְלקִּ לִּ  ֲעמָּ

ל יא י, ְבכָּ י ֲאנִּ יתִּ נִּ ְתרֹון -ּופָּ ֵנה ַהֹכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ְוֵאין יִּ י ַלֲעשֹות; ְוהִּ ַמְלתִּ ל, ֶשעָּ מָּ ַדי, ּוֶבעָּ שּו יָּ ַמֲעַשי ֶשעָּ
ֶמש.  ַתַחת ַהשָּ

ְכלּות: יב ה, ְוהֹוֵללֹות ְוסִּ ְכמָּ ְראֹות חָּ י לִּ י ֲאנִּ יתִּ נִּ י מֶ   ּופָּ ם, ֶשיָּבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶמֶלְך, ֵאת ֲאֶשרכִּ דָּ אָּ ר, -ה הָּ ְכבָּ
שּוהּו.  עָּ

ן יג ה מִּ ְכמָּ ְתרֹון ַלחָּ י, ֶשֵיש יִּ נִּ י אָּ יתִּ אִּ ְכלּות-ְורָּ ן--ַהסִּ אֹור, מִּ יְתרֹון הָּ  ַהֹחֶשְך-כִּ
י ַגם יד ַדְעתִּ יל ַבֹחֶשְך הֹוֵלְך; ְויָּ יו ְברֹאשֹו, ְוַהְכסִּ ם ֵעינָּ כָּ י-ֶהחָּ נִּ ְקֶרה ֶאתאָּ ד יִּ ְקֶרה ֶאחָּ ם.-, ֶשמִּ  ֻכלָּ

                                        
5 “M-am interesat” sau “m-am preocupat”. 
6 Mi-am spus. 
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יל ַגם טו ְקֵרה ַהְכסִּ י, ְכמִּ בִּ י ְבלִּ י ֲאנִּ ַמְרתִּ י, ֶשַגם-ְואָּ בִּ י ְבלִּ ַבְרתִּ ז ֹיֵתר; ְודִּ י, אָּ י ֲאנִּ ַכְמתִּ ה חָּ מָּ י, ְולָּ ְקֵרנִּ י יִּ ֶזה -ֲאנִּ
ֶבל.  הָּ

ם טז ם עִּ כָּ ְכרֹון ֶלחָּ י ֵאין זִּ ם:-כִּ יל, ְלעֹולָּ םבְ   ַהְכסִּ ם, עִּ כָּ ח, ְוֵאיְך יָּמּות ֶהחָּ ְשכָּ ים, ַהֹכל נִּ אִּ ים ַהבָּ ר ַהיָּמִּ -ֶשְכבָּ
יל.  ַהְכסִּ

י, ֶאת יז ֵנאתִּ ים-ְושָּ ֶמש:--ַהַחיִּ ה ַתַחת ַהשָּ ַלי ַהַמֲעֶשה, ֶשַנֲעשָּ י ַרע עָּ י  כִּ  ַהֹכל ֶהֶבל, ּוְרעּות רּוַח.-כִּ

י ֶאת יח י ֲאנִּ ֵנאתִּ ל-ְושָּ י, שֶ -כָּ לִּ ֶמש:ֲעמָּ ֵמל ַתַחת ַהשָּ י עָּ י.  ֲאנִּ ְהֶיה ַאֲחרָּ ם ֶשיִּ דָּ אָּ יֶחנּו, לָּ  ֶשַאנִּ

ל יט ְשַלט ְבכָּ ל, ְויִּ כָּ ְהֶיה אֹו סָּ ם יִּ כָּ י יֹוֵדַע, ֶהחָּ ֶמש; ַגם-ּומִּ י ַתַחת ַהשָּ ַכְמתִּ י ְוֶשחָּ ַמְלתִּ י, ֶשעָּ לִּ ֶבל-ֲעמָּ  ֶזה, הָּ

י, ְלַיֵאש ֶאת כ י ֲאנִּ בִּ -ְוַסבֹותִּ ל--ילִּ ֶמש.-ַעל, כָּ י, ַתַחת ַהשָּ ַמְלתִּ ל, ֶשעָּ מָּ  ֶהעָּ
י כא ה ּוְבַדַעת-כִּ ְכמָּ לֹו ְבחָּ ם, ֶשֲעמָּ דָּ ַמל--ֵיש אָּ ם ֶשלֹא עָּ דָּ ְשרֹון; ּוְלאָּ ְתֶננּו ֶחְלקֹו-ּוְבכִּ ה -ַגם--בֹו, יִּ עָּ ֶזה ֶהֶבל, ְורָּ

ה  .ַרבָּ

י ֶמה כב ל-כִּ ם, ְבכָּ דָּ אָּ לֹו, ּוְבַר -הֶֹוה לָּ בֹוֲעמָּ ֶמש--ְעיֹון, לִּ ֵמל, ַתַחת ַהשָּ  .ְשהּוא עָּ

ל כג י כָּ נֹו-כִּ ְניָּ ַכַעס עִּ ים, וָּ יו ַמְכֹאבִּ ה, לֹא-ַגם--יָּמָּ בֹו; ַגם-ַבַלְילָּ ַכב לִּ  .ֶזה, ֶהֶבל הּוא-שָּ
ה ֶאת-ֵאין כד ה, ְוֶהְראָּ תָּ ם ֶשיֹאַכל ְושָּ דָּ אָּ לֹו; ַגם-טֹוב בָּ י-ַנְפשֹו טֹוב ַבֲעמָּ אִּ ים ֹזה רָּ ֱאֹלהִּ ַיד הָּ י מִּ י, כִּ נִּ י אָּ תִּ

יא  .הִּ

י כה ֶמנִּ י יָּחּוש, חּוץ מִּ י יֹאַכל ּומִּ י מִּ  .כִּ

ֵתת ְלטֹוב לִּ  כו ְכנֹוס, לָּ ן ֶלֱאֹסף ְולִּ ְניָּ ַתן עִּ ה; ְוַלחֹוֶטא נָּ ְמחָּ ה ְוַדַעת ְושִּ ְכמָּ ַתן חָּ יו, נָּ נָּ ם ֶשּטֹוב ְלפָּ דָּ י ְלאָּ ְפֵני כִּ
ים ֱאֹלהִּ  .עּות רּוחַ ֶזה ֶהֶבל, ּוְר -ַגם--הָּ

 
Partea II 

1 Am spus eu în inima mea, haide, te-oi încerca în bucurie și să vezi dacă este bine; și 
iată și asta este răsuflu. 
2 La râs am spus – smintit, și la veselie – ce face asta? 
3 Mi-am cercetat inima7 înmuind carnea mea cu vin8; și inima mea mânuiește cu 
înțelepciune a ține de nerozie – până ce voi vedea cum este ea bună la oameni care vor 
face sub ceruri numărul zilelor lor9. 
4 Mi-am sporit faptele: mi-am construit case, mi-am sădit vii. 
5 Mi-am făcut grădini și livezi și am sădit în ele copac de oricare fructă. 
6 Mi-am făcut bazine de apă – a uda din ele pădure crește copaci10. 
7 Mi-am cumpărat sclavi și roabe și fii ai casei11 am avut și șeptel, vite și oi, mult am 
avut decât toți care au fost înaintea mea în Ierusalim. 
8 Mi-am adunat chiar argint și aur și comoară de regi și de țări, mi-am făcut12 mie 
cântăreți și cântărețe și plăceri de oameni – scrinuri și scrinuri13. 
9 Și am sporit adăuga, față de oricine a fost înaintea mea în Ierusalim și înțelepciunea 
mea mi-a rămas. 
10 Și de toate ce au întrebat ochii mei, nu m-am lenevit de ele14. Nu mi-am oprit inima 
de la orice bucurie, căci inima mea se bucură de toată truda mea și asta este partea 
mea din toată truda mea. 

                                        
7 Am căutat în mine. 
8 Mâncând carne și bând vin / Îmbătându-mă  -  “carnea mea” poate avea și semnificația „trupul meu”. 
9 Care își vor trăi viața. 
10 Pădurea crește copci așa cum mama crește copii. 
11 Copii de robi născuți în casa stăpânului. 
12 Cumpărat. 
13 Cuvântul este de  fapt necunoscut. În zilele noastre are înțelesul de scrin sau comodă. 
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11 Și m-am îndreptat eu la toate faptele ce au făcut mâinile mele și cu trudă ce am 
trudit ca să fac și iată totul este răsuflu și pășunat de vânt și nu este câștig sub soare. 
12 Și m-am înturnat eu a vedea înțelepciune și dezmăț și nerozie: căci ce este omul ca 
să vină după15 regele pe care deja l-a făcut. 
13 Și am văzut eu că este câștig la înțelepciune din nerozie – ca și câștig la lumină din 
întuneric. 
14 Înțeleptul are ochii lui în capul lui și nerodul în întuneric merge; și am înțeles chiar și 
eu că un petrecut16 va petrece la toți17. 
15 Și am spus eu în inima mea că petrecutul prostului și eu voi petrece și de ce 
înțelepciunea mea, mie, atunci este mai mult; și am vorbit în inima mea că și asta este 
răsuflu. 
16 Căci nu este amintire la înțelept ca și la nerod în veci: când chiar în zilele care vin 
totul se uită; și cum de va muri înțeleptul la fel ca și nerodul. 
17 Și am urât viața – că este rea pentru mine fapta care s-a făcut sub soare: căci totul 
este răsuflu și pășunat de vânt. 
18 Și am urât eu toată truda mea care trudesc sub soare: căci o voi lăsa la om care va 
fi după mine. 
19 Și cine știe, cel înțelept va fi sau nebun și va stăpâni pe toată truda mea ce am 
trudit și am priceput sub soare; și asta este răsuflu. 
20 Și m-am înturnat eu a face să renunțe inima mea – la toată truda ce am trudit sub 
soare. 
21 Căci este om la care truda lui este cu înțelepciune și cu știință și cu iscusință; și la 
om care nu a trudit în ea o să se dea partea lui – și asta este răsuflu și răutate multă. 
22 Căci ce se petrece la om cu toată truda lui și cu pășunatul inimii lui – când el a trudit 
sub soare? 
23 Căci toate zilele sale sunt dureri și obidă ocupația sa – chiar noaptea nu s-a odihnit 
inima lui; și asta răsuflu este. 
24 Nu este bine în om, doar ce va mânca și a băut și a văzut sufletul lui că este bine în 
truda lui; și asta am văzut eu că din mâna Dumnezeului este. 
25 Căci cine va mânca și cine va simți în afară de mine? 
26 Căci la om care este bun în fața Lui a dat18 înțelepciune și știință și veselie; și la 
păcătos a dat interes să adune și să strângă ca să dea la cel bun în fața Dumnezeului19 
– și asta este răsuflu și pășunat de vânt. 
 

 פרק ג

ל א ן; ְוֵעת ְלכָּ ם-ַלֹכל, ְזמָּ יִּ מָּ  .ֵחֶפץ, ַתַחת ַהשָּ

ֶלֶדת,        ב מּות          ֵעת לָּ  ;ְוֵעת לָּ

ַטַעת,           טּועַ          ֵעת לָּ  .ְוֵעת ַלֲעקֹור נָּ

                                                                                                                               
14 Nu am obosit a căuta. 
15 Să judece. 
16 Ceva care se petrece. 
17 Se poate petrece la oricine. 
18 El / Dumnezeu. 
19 Cel iubit de Dumnezeu va primi roadele muncii aceluia pe care Dumnezeu nu-l iubește. 
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ְרפֹו          ֵעת ַלֲהרֹוג        ג  ,אְוֵעת לִּ

ְפרֹוץ           ְבנֹות          ֵעת לִּ  .ְוֵעת לִּ

ְבכֹות        ד ְשחֹוק           ֵעת לִּ  ,ְוֵעת לִּ

 .ְוֵעת ְרקֹוד          ֵעת ְספֹוד           

נִּ         ה יְך ֲאבָּ ים ים,ֵעת ְלַהְשלִּ נִּ  ;ְוֵעת ְכנֹוס ֲאבָּ

ְרֹחק ֵמחַ          ֵעת ַלֲחבֹוק,             .ֵבקְוֵעת לִּ

 ,ְוֵעת ְלַאֵבד          ֵעת ְלַבֵקש         ו

ְשמֹור           יְך         ֵעת לִּ  .ְוֵעת ְלַהְשלִּ

ְקרֹועַ         ז ְתפֹור          ֵעת לִּ  ,ְוֵעת לִּ

 .ְוֵעת ְלַדֵבר         ֵעת ַלֲחשֹות          

ְשנֹא         ֵעת ֶלֱאֹהב         ח  ,ְוֵעת לִּ

ה           מָּ ְלחָּ לֹום.         ֵעת מִּ   ְוֵעת שָּ

ֵמל-ַמה         ט עֹוֶשה, ַבֲאֶשר, הּוא עָּ ְתרֹון, הָּ  .יִּ

י ֶאת י יתִּ אִּ ם-רָּ דָּ אָּ ְבֵני הָּ ים לִּ ַתן ֱאֹלהִּ ן, ֲאֶשר נָּ ְניָּ עִּ  .ַלֲענֹות בֹו--הָּ

תֹו; ַגם ֶאת-ֶאת יא ֶפה ְבעִּ ה, יָּ שָּ ם-ַהֹכל עָּ בָּ ַתן ְבלִּ ם, נָּ ֹעלָּ י ֲאֶשר לֹאמִּ --הָּ ם ֶאת-ְבלִּ דָּ אָּ א הָּ ְמצָּ -ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר-יִּ
ים, ֵמרֹאש ְוַעד ֱאֹלהִּ ה הָּ שָּ  .סֹוף-עָּ

ם יב י ֵאין טֹוב בָּ י, כִּ ַדְעתִּ ם--יָּ י אִּ יו-כִּ ְשמֹוַח, ְוַלֲעשֹות טֹוב ְבַחיָּ  .לִּ
ל יג ל-ְוַגם כָּ ה טֹוב ְבכָּ אָּ ה, ְורָּ תָּ ם ֶשיֹאַכל ְושָּ דָּ אָּ לֹו-הָּ יאמַ --ֲעמָּ ים, הִּ  .ַתת ֱאֹלהִּ
ל יד י כָּ י, כִּ ַדְעתִּ ם-יָּ ְהֶיה ְלעֹולָּ ים הּוא יִּ ֱאֹלהִּ ים --ֲאֶשר ַיֲעֶשה הָּ ֱאֹלהִּ ְגֹרַע; ְוהָּ ֶמנּו ֵאין לִּ יף, ּומִּ יו ֵאין ְלהֹוסִּ לָּ עָּ

יו נָּ ְלפָּ ְראּו מִּ ה, ֶשיִּ שָּ  .עָּ

יָּה; וְ -ַמה טו ר הָּ ְהיֹות ְכבָּ ר הּוא, ַוֲאֶשר לִּ יָּה ְכבָּ ים, ְיַבֵקש ֶאתֶשהָּ ֱאֹלהִּ ף-הָּ ְרדָּ  .נִּ

ֶמש: טז י, ַתַחת ַהשָּ יתִּ אִּ ַשע  ְועֹוד רָּ רָּ ה הָּ מָּ ֶרַשע, ּוְמקֹום ַהֶצֶדק שָּ ה הָּ מָּ ט שָּ ְשפָּ  .ְמקֹום ַהמִּ

י יז בִּ י, ְבלִּ י ֲאנִּ ַמְרתִּ יק ְוֶאת-ֶאת--אָּ ים:-ַהַצדִּ ֱאֹלהִּ ְשֹפט הָּ ע, יִּ שָּ רָּ י  הָּ ל-כִּ לֵחפֶ -ֵעת ְלכָּ ם-ץ, ְוַעל כָּ  .ַהַמֲעֶשה שָּ
י יח בִּ י, ְבלִּ י ֲאנִּ ַמְרתִּ ְראֹות, ְשֶהם-ַעל--אָּ ים; ְולִּ ֱאֹלהִּ ם הָּ רָּ ם, ְלבָּ דָּ אָּ ְבַרת ְבֵני הָּ ֶהם-דִּ ה לָּ ה ֵהמָּ  .ְבֵהמָּ

ְקֶרה ְבֵני יט י מִּ ֶהם-כִּ ד לָּ ְקֶרה ֶאחָּ ה, ּומִּ ְקֶרה ַהְבֵהמָּ ם ּומִּ דָּ אָּ ד ַלֹכל;  ְכמֹות ֶזה ֵכן מֹות ֶזה,--הָּ ְורּוַח ֶאחָּ
ן ם מִּ דָּ אָּ ֶבל-ּומֹוַתר הָּ י ַהֹכל הָּ ן, כִּ יִּ ה אָּ  .ַהְבֵהמָּ

ן-ַהֹכל הֹוֵלְך, ֶאל כ יָּה מִּ ד; ַהֹכל הָּ קֹום ֶאחָּ ב ֶאל-מָּ ר, ְוַהֹכל שָּ פָּ ר-ֶהעָּ פָּ  ֶהעָּ

ם כא דָּ אָּ י יֹוֵדַע, רּוַח ְבֵני הָּ ה--מִּ ה; ְורּוַח, ַהְבֵהמָּ ְעלָּ יא, ְלמָּ ה הִּ ֹעלָּ ֶרץַהיֹ --הָּ אָּ ה לָּ יא, ְלַמּטָּ  .ֶרֶדת הִּ

יו כב ם ְבַמֲעשָּ דָּ אָּ ְשַמח הָּ י ֵאין טֹוב ֵמֲאֶשר יִּ י, כִּ יתִּ אִּ י--ְורָּ ְראֹות, ְבֶמה   הּוא, ֶחְלקֹו:-כִּ יֶאנּו לִּ י ְיבִּ י מִּ כִּ
יו ְהֶיה ַאֲחרָּ  .ֶשיִּ

 
Partea III 

1 La toate este vreme; și ceas este la oricare lucru sub ceruri. 
2  Ceas a naște,  și ceas a muri; 
 ceas a sădi,  și ceas a smulge ce este sădit. 
3 Ceas a omorî, și ceas a vindeca, 
 ceas a sparge, și ceas a clădi. 
4 Ceas a plânge, și ceas a râde, 
 ceas de doliu, și ceas de dans. 
5 Ceas a zvârli pietre, și ceas a aduna pietre; 
 ceas a îmbrățișa, și ceas a depărta din îmbrățișare.  
6 Ceas a găsi,  și ceas a pierde, 
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 ceas a păstra, și ceas a arunca. 
7 Ceas a sfâșia20, și ceas a coase21, 
 ceas a tace,  și ceas a vorbi. 
8 Ceas a iubi,  și ceas a urî, 
 ceas de război, și ceas de pace. 
9 Ce câștig este la cel care face din ce el trudește? 
10 Am văzut problema care a dat Dumnezeu la oameni – a răspunde la ea. 
11 Tot a făcut frumos, la ceasul lui; și lumea a dat22 în inima lor23 – cu lipsă, căci nu va 
găsi omul fapta pe care a făcut-o Dumnezeul, de la început și până la sfârșit. 
12 Am înțeles că nu este bine în ei24 – doar să se bucure și să își facă bine în viață. 
13 Și chiar tot omul ce va mânca și a băut și a văzut că este bine în toată truda lui – un 
dar de la Dumnezeu este asta. 
14 Am înțeles că tot ce va face Dumnezeul va fi pe veci – la el nu este de adăugat și 
din el nu este de scăzut; și Dumnezeul a făcut să fie teamă în fața Lui. 
15 Ce a fost, deja este asta și care este a fi, deja a fost; și Dumnezeul va cere25 ce este 
hăituit26. 
16 Și încă am văzut sub soare: locul judecății acolo este răutatea și locul dreptății acolo 
este cel rău. 
17 Am spus eu în inima mea – cel drept și cel rău va judeca Dumnezeul: căci este ceas 
la orice obiect și pentru oricare faptă acolo. 
18 Am spus eu în inima mea – despre oamenii de-a ales Dumnezeul; a vedea că ei sunt 
ca animal ei pentru ei. 
19 Căci petrecutul oamenilor și petrecutul animalului, un petrecut este la ei – ca 
moartea acestuia, așa moartea acestuia și un suflet la tot; și dezlegat omul față de 
animal nu este, căci totul este răsuflu.  
20 Totul merge spre un singur loc; totul a fost din țărână și totul se întoarce la țărână. 
21 Cine știe, sufletul oamenilor – urcă el sus? Și sufletul animalului – coboară el jos, la 
pământ? 
22 Și am văzut că nu este bine decât să se bucure omul de faptele lui – căci asta este 
partea lui: căci cine ne va aduce vedere la ce va fi după asta? 
 

 פרק ד

ֶאְרֶאה ֶאת א י, וָּ י ֲאנִּ ל-ְוַשְבתִּ עֲ -כָּ ְמַעת הָּ ֵנה דִּ ֶמש; ְוהִּ ים, ַתַחת ַהשָּ ים, ֲאֶשר ַנֲעשִּ ֲעֻשקִּ ֶהם הָּ ים, ְוֵאין לָּ ֻשקִּ
ֶהם ְמַנֵחם ַיד ֹעְשֵקיֶהם ֹכַח, ְוֵאין לָּ  .ְמַנֵחם, ּומִּ

י ֶאת ב ר ֵמתּו-ְוַשֵבַח ֲאנִּ ים, ֶשְכבָּ ן--ַהֵמתִּ ה-מִּ ים ֲעֶדנָּ ה ַחיִּ ים, ֲאֶשר ֵהמָּ  .ַהַחיִּ

ְשֵניֶהם ג יָּה:-ֵאת ֲאֶשר--ְוטֹוב, מִּ ה ֶאת-ֲאֶשר לֹא  ֲעֶדן, לֹא הָּ אָּ ֶמשַהמַ -רָּ ה ַתַחת ַהשָּ ע, ֲאֶשר ַנֲעשָּ רָּ  .ֲעֶשה הָּ

                                        
20 Haine la doliu. La înmormântarea evreiască se obișnuiește până în ziua de astăzi sfâșierea cămășii. 
21 Haine sfâșiate la sfârșitul doliului. 
22 Oamenilor. 
23 Le-a arătat lumea. 
24 În oameni. 
25 Va vrea să fie. 
26 Alergăm după el / Vrem să obținem. Dumnezeu ne face să dorim ceea ce ne dorim. 
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י ֶאת ד י ֲאנִּ יתִּ אִּ ל-ְורָּ ל-כָּ ל, ְוֵאת כָּ מָּ ְשרֹון ַהַמֲעֶשה-עָּ ְנַאת--כִּ יא קִּ י הִּ יש, ֵמֵרֵעהּו; ַגם-כִּ ֶזה ֶהֶבל, ּוְרעּות -אִּ
 .רּוחַ 

יל ֹחֵבק ֶאת ה יו, ְוֹאֵכל ֶאת-ַהְכסִּ דָּ רֹו-יָּ  ְבשָּ
ַחתטֹוב, ְמלֹא כַ  ו ל, ּוְרעּות רּוחַ --ף נָּ מָּ ם עָּ ְפַניִּ ְמלֹא חָּ  .מִּ

ֶמש ז ֶאְרֶאה ֶהֶבל, ַתַחת ַהשָּ י וָּ י ֲאנִּ  .ְוַשְבתִּ

ח ֵאין ח אָּ י ַגם ֵבן וָּ ד ְוֵאין ֵשנִּ ל-ֵיש ֶאחָּ לֹו-לֹו, ְוֵאין ֵקץ ְלכָּ י -עיניו )ֵעינֹו(, לֹא-ַגם--ֲעמָּ י ֲאנִּ ְשַבע ֹעֶשר; ּוְלמִּ תִּ
ֵמל, ּוְמחַ  ה-ֵסר ֶאתעָּ ּטֹובָּ י מִּ ע, הּוא-ַגם--ַנְפשִּ ְנַין רָּ  .ֶזה ֶהֶבל ְועִּ

ן ט ם, מִּ ים ַהְשַניִּ ד:-טֹובִּ ֶאחָּ ם-ֲאֶשר ֵיש  הָּ לָּ ר טֹוב, ַבֲעמָּ כָּ ֶהם שָּ  .לָּ

ם י י אִּ ים ֶאת-כִּ ד יָּקִּ ֶאחָּ ֹפלּו, הָּ ימֹו-יִּ י, ַלֲהקִּ פֹול, ְוֵאין ֵשנִּ ד ֶשיִּ ֶאחָּ ילֹו, הָּ  .ֲחֵברֹו; ְואִּ

ם יא ם-ַגם אִּ ד, ֵאיְך ֵיחָּ ֶהם; ּוְלֶאחָּ ם, ְוַחם לָּ ְשְכבּו ְשַניִּ  .יִּ

ם יב ד-ְואִּ ֶאחָּ ְתְקפֹו, הָּ ֵתק--יִּ נָּ ה, יִּ ְמֵהרָּ ש, לֹא בִּ ם, ַיַעְמדּו ֶנְגדֹו; ְוַהחּוט, ַהְמֻשלָּ  .ַהְשַניִּ

ם יג כָּ ְסֵכן, ְוחָּ יל, ֲאֶשר לֹא--טֹוב ֶיֶלד מִּ ֵקן ּוְכסִּ ֶמֶלְך זָּ ַדע לְ -מִּ ֵהר עֹודיָּ זָּ  .הִּ

י יד ְמֹלְך:-כִּ א לִּ ים, יָּצָּ סּורִּ ֵבית הָּ ש  מִּ י ַגם ְבַמְלכּותֹו, נֹוַלד רָּ  .כִּ
י, ֶאת טו יתִּ אִּ ל-רָּ ֶמש-כָּ ים, ַתַחת ַהשָּ ים, ַהְמַהְלכִּ יו--ַהַחיִּ י, ֲאֶשר ַיֲעֹמד ַתְחתָּ ם ַהֶיֶלד ַהֵשנִּ  .עִּ

ל-ֵאין טז ם, ְלֹכל ֲאֶשר-ֵקץ ְלכָּ עָּ ְפֵניֶהםהָּ -הָּ ְשְמחּו--יָּה לִּ ים, לֹא יִּ ַאֲחרֹונִּ י  בֹו:-ַגם הָּ ֶזה ֶהֶבל, ְוַרְעיֹון -ַגם-כִּ
 רּוחַ 

ַבח:-ְשֹמר רגליך )ַרְגְלָך(, ַכֲאֶשר ֵתֵלְך ֶאל יז ים זָּ ילִּ ֵתת ַהְכסִּ ְשֹמַע, מִּ רֹוב לִּ ים, ְוקָּ ֱאֹלהִּ י  ֵבית הָּ ם -כִּ ֵאינָּ
ע ים, ַלֲעשֹות רָּ  .יֹוְדעִּ

 
Partea IV 

1 Și m-am înturnat eu a vedea toate asupririle care se fac sub soare și iată lacrima 
asupriților și nu au cine să-i consoleze și în mâna asupritorilor lor este putere și nu au 
cine să-i consoleze. 
2 Și prețuiesc eu morții, care deja au murit – față de cei vii, care ei încă trăiesc. 
3 Și bun decât amândoi – este cel care încă nu a fost: cel care nu a văzut fapta rea ce 
s-a făcut sub soare. 
4 Și am văzut eu orice trudă și orice iscusință de faptă – că este ea pizmă de om față 
de fârtatul său; și chiar și asta este răsuflu și pășunat de vânt. 
5 Nerodul încrucișează mâinile și mănâncă din carnea lui27. 
6 Bună palmă plină cu plăcere decât doi pumni plini trudă și pășunat de vânt28. 
7 Și m-am înturnat eu și voi vedea răsuflu sub soare. 
8 Este unul și nu are un al doilea, chiar fiu și frate nu are și nu este sfârșit la toată 
truda lui – și ochiul lui nu se va sătura de bogăție. Și cui trudesc eu și lipsesc sufletul 
meu de bunătate? – Chiar și asta este răsuflu  și lucru rău este el. 
9 Buni sunt cei doi decât acel unul: căci au răsplată bună din truda lor. 
10 Căci dacă vor cădea, unul o să ridice prietenul lui; și dacă cel singur este cel de va 
cădea nu este al doilea să-l ridice. 
11 Tot așa dacă culcați cei doi și cald le este; la singur cum cald o să-i fie? 
12 Și dacă vor ataca pe unul – cei doi vor sta împotriva lui; și firul triplu degrabă nu se 
va desprinde. 

                                        
27 Nu este limpede. Posibil că invidiază sau poate că își mănâncă rezervele. 
28 Așa gândește nerodul. 
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13 Bun copil29 sărman și înțelept decât rege bătrân și nerod care deja nu mai știe să se 
ferească. 
14 Căci din temniță a ieșit să domnească30: dar și în regatul lui s-a născut sărman. 
15 Am văzut pe toți cei vii mergând sub sore – cu copilul al doilea care o să stea31 în 
locul lui32. 
16 Nu-i sfârșit la tot poporul, la toți cei care el a fost înaintea lor33 – dar urmașii nu se 
vor bucura de el34; căci chiar și asta este răsuflu și pășunat de vânt. 
1735 Păzește-ți picioarele36 când te vei duce în casa Dumnezeului și apropie a auzi decât 
a da ofrandă ca nerozii: căci ei nu înțeleg că fac rău. 
 

 הפרק 
ְבָך ַאל-ְתַבֵהל ַעל-ַאל א יָך ְולִּ ר-פִּ בָּ יא דָּ ְפֵני--ְיַמֵהר, ְלהֹוצִּ ים: לִּ ֱאֹלהִּ ה ַעל  הָּ ם ְוַאתָּ ַמיִּ ים ַבשָּ ֱאֹלהִּ י הָּ -כִּ

ֶרץ, ַעל אָּ ים-הָּ ֶריָך ְמַעּטִּ ְהיּו ְדבָּ  .ֵכן יִּ
ים ב רִּ יל, ְבֹרב ְדבָּ ְניָּן; ְוקֹול ְכסִּ א ַהֲחלֹום, ְבֹרב עִּ י בָּ  .כִּ
ים, ַאל ג ֹדר ֶנֶדר ֵלאֹלהִּ י ֵאין ֵחֶפץ, בַ --ְתַאֵחר ְלַשְלמֹו-ַכֲאֶשר תִּ ים:כִּ ילִּ ֹדר, ַשֵלם-ֵאת ֲאֶשר  ְכסִּ  .תִּ
ֹדר-טֹוב, ֲאֶשר לֹא ד דֹור, ְולֹא ְתַשֵלם--תִּ ֶשתִּ  .מִּ
ֵתן ֶאת-ַאל ה יא ֶאת-תִּ יָך, ַלֲחטִּ ֶרָך, ְוַאל-פִּ יא:-ְבשָּ ה הִּ גָּ י ְשגָּ ְך, כִּ ְפֵני ַהַמְלאָּ ים   תֹאַמר לִּ ֱאֹלהִּ ְקֹצף הָּ ה יִּ מָּ לָּ

בֵ -ַעל ֶדיָך-ל ֶאתקֹוֶלָך, ְוחִּ  .ַמֲעֵשה יָּ
ים ַהְרֵבה: ו רִּ ים, ּוְדבָּ לִּ י ְבֹרב ֲחֹלמֹות ַוֲהבָּ י ֶאת  כִּ א-כִּ ים, ְירָּ ֱאֹלהִּ  .הָּ
ם ז ינָּה-אִּ ְרֶאה ַבְמדִּ ֶצֶדק, תִּ ט וָּ ְשפָּ ש ְוֵגֶזל מִּ ְתַמּה, ַעל-ַאל--ֹעֶשק רָּ ֹבַּה, ֹשֵמר,   ַהֵחֶפץ:-תִּ ֹבַּה ֵמַעל גָּ י גָּ כִּ

ים, עֲ   .ֵליֶהםּוְגֹבהִּ
ְתרֹון ֶאֶרץ, ַבֹכל היא )הּוא( ח ד--ְויִּ ֶדה, ֶנֱעבָּ  .ֶמֶלְך ְלשָּ
י-ֹאֵהב ֶכֶסף לֹא ט ְשַבע ֶכֶסף, ּומִּ ה; ַגם-יִּ מֹון לֹא ְתבּואָּ ֶבל-ֹאֵהב ֶבהָּ  .ֶזה, הָּ
; ּוַמה י ה, ַרבּו, אֹוְכֶליהָּ ְרבֹות, ַהּטֹובָּ ם-בִּ י, אִּ , כִּ ֶליהָּ ְבעָּ ְשרֹון, לִּ יוראית )ְר -כִּ  .אּות( ֵעינָּ

ם יא ֹעֵבד, אִּ ה ְשַנת הָּ ם-ְמתּוקָּ יר-ְמַעט ְואִּ שִּ ע, ֶלעָּ בָּ ישֹון--ַהְרֵבה יֹאֵכל; ְוַהשָּ יַח לֹו, לִּ  .ֵאיֶננּו ַמנִּ
ֶמש: יב י ַתַחת ַהשָּ יתִּ אִּ ה, רָּ ה חֹולָּ עָּ תֹו  ֵיש רָּ עָּ יו, ְלרָּ לָּ ְבעָּ מּור לִּ  .ֹעֶשר שָּ
ֹעֶשר ַההּוא, ְבעִּ  יג ַבד הָּ הְואָּ יד ֵבן, ְוֵאין ְביָּדֹו ְמאּומָּ ע; ְוהֹולִּ  .ְנַין רָּ
ה לֹא יד א; ּוְמאּומָּ ֶלֶכת ְכֶשבָּ רֹום יָּשּוב לָּ מֹו, עָּ ֶבֶטן אִּ א מִּ לֹו, ֶשֹיֵלְך ְביָּדֹו-ַכֲאֶשר יָּצָּ א ַבֲעמָּ שָּ  .יִּ
ל-ְוַגם טו ה, כָּ ה חֹולָּ עָּ א ֵכן ֵיֵלְך; ּוַמה-ֹזה רָּ ְתרֹון -ֻעַמת ֶשבָּ רּוחַ יִּ  .לֹו, ֶשַיֲעֹמל לָּ
ל טז ֶצף-ַגם כָּ קָּ ְליֹו וָּ ַעס ַהְרֵבה, ְוחָּ יו, ַבֹחֶשְך יֹאֵכל; ְוכָּ  .יָּמָּ
ֵנה ֲאֶשר יז י, טֹוב ֲאֶשר-הִּ נִּ י אָּ יתִּ אִּ ֶפה ֶלֱאכֹול-רָּ ל-יָּ ה ְבכָּ ְראֹות טֹובָּ ְשתֹות ְולִּ לֹו ֶשַיֲעֹמל ַתַחת-ְולִּ ַהֶשֶמש -ֲעמָּ

ְסַפר ְיֵמי ו ֲאֶשרחַ -מִּ ַתן-יָּ ים-נָּ ֱאֹלהִּ י--לֹו הָּ  .הּוא ֶחְלקֹו-כִּ
ל יח ַתן-ַגם כָּ ם ֲאֶשר נָּ דָּ אָּ ֵשאת ֶאת-הָּ ֶמנּו, ְולָּ יטֹו ֶלֱאֹכל מִּ ְשלִּ ים ְוהִּ סִּ ים ֹעֶשר ּוְנכָּ ֱאֹלהִּ ְשֹמַח, -לֹו הָּ ֶחְלקֹו, ְולִּ

לֹו יא--ַבֲעמָּ ים הִּ  .ֹזה, ַמַתת ֱאֹלהִּ
ְזכֹ  יט י לֹא ַהְרֵבה, יִּ בֹו  ְיֵמי ַחיָּיו:-ר ֶאתכִּ ְמַחת לִּ ים ַמֲעֶנה, ְבשִּ ֱאֹלהִּ י הָּ  .כִּ
 

Partea V 
1 Nu-ți repezi gura și inima ta să nu se grăbească a scote vorbă – în fața Dumnezeului: 
căci Dumnezeul este în ceruri și tu pe pământ. De aceea vor fi vorbele tale puține. 

                                        
29 Tânăr. 
30 Tânărul sărman în locul regelui nerod. 
31 Să domnească. 
32 În locul noului rege tânăr. 
33 Cei pe care i-a condus al doilea sărman. 
34 Urmașii rebelilor nu vor fi mulțumiți de noul rege. 
35 Pare a face parte din capitolul următor. 
36 Ferește-te. 
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2 Căci vine visul37 din interes mult; și glas de nerod38 din multe vorbe. 
3 Când vei făgădui făgăduință nu întârzia să o împlinești – căci El nu dorește nerozi: 
Ceea ce vei făgădui, împlinește! 
4 Mai bine să nu făgăduiești decât să făgăduiești și să nu împlinești. 
5 Nu-ți lăsa gura să-ți bage carnea39 în păcat și nu spune în fața împuternicitului40 că o 
greșeală este asta: de ce să se înfurie Dumnezeul la vocea ta stricând faptele mâinilor 
tale. 
6 Căci în cele mai multe visuri și răsuflări sunt și vorbe multe: căci Dumnezeul va teme. 
7 Dacă năpăstuitor de sărac și jaf de tribunal și de dreptate vei vedea în țară, nu te 
mira de acest lucru: căci înalt deasupra la cel înalt păzește și la înalți deasupra lor. 
8 Și câștig de țară în toate este rege de câmp lucrat. 
9 Iubește argint nu se va sătura de argint și cine iubește avere nu are recoltă; și asta 
este răsuflu. 
10 Când s-a înmulțit bunătatea41 s-au înmulțit cei de-o mănâncă; și care este folosul la 
stăpânii ei decât vederea ei. 
11 Dulce este anul muncitorului dacă puțin sau dacă mult va mânca; și îmbuibarea pe 
bogat nu-l va lăsa să doarmă. 
12 Pacoste mare am văzut sub soare: avere păstrată la stăpânul ei în dauna lui. 
13 Și a pierdut averea aceea într-o ocupație rea; și a născut fiu și nu este în mâinile lui 
nimica. 
14 Când a ieșit gol din burta mamei lui, se va întoarce să plece cum a venit; și nimic nu 
va căra din munca lui să aibă în mână. 
15 Chiar și asta este pacoste mare, cum a venit așa o să plece; și ce câștig are el că va 
trudi la vânt? 
16 Și toată viața lui va mânca pe întuneric și are supărare multă și boală și furie. 
17 Iată ce am văzut eu, bine care-i frumos este a mânca și a bea și a vedea bunătate 
din toată truda lui ce va trudi sub soare, numărul zilelor vieții lui pe care i le-a dat 
Dumnezeul, căci asta este partea lui. 
18 Chiar fiecare om căruia a dat Dumnezeul avere și proprietăți și l-a împuternicit să 
mănânce din ele și să își care partea lui42 și să se bucure din truda lui – asta este un dar 
de la Dumnezeu. 
19 Căci nu mult va ține minte zilele vieții sale43: căci Dumnezeul este răspuns la bucuria 
inimii lui. 
 

 פרק ו
יא, ַעל א ה הִּ ֶמש; ְוַרבָּ י ַתַחת ַהשָּ יתִּ אִּ ה, ֲאֶשר רָּ עָּ ם-ֵיש רָּ דָּ אָּ  .הָּ
ֶתן ב יש ֲאֶשר יִּ ֹכל ֲאֶשר-אִּ ֵסר ְלַנְפשֹו מִּ בֹוד ְוֵאיֶננּו חָּ ים ְוכָּ סִּ ים ֹעֶשר ּוְנכָּ ֱאֹלהִּ ְתַאּוֶ -לֹו הָּ יֶטנּו -ה, ְולֹאיִּ ַיְשלִּ

ֶמנּו ים ֶלֱאֹכל מִּ ֱאֹלהִּ י, יֹאְכֶלנּו:--הָּ ְכרִּ יש נָּ י אִּ ע, הּוא  כִּ י רָּ ֳחלִּ  .ֶזה ֶהֶבל וָּ

                                        
37 Probabil speranța. 
38 Făgăduințele nerodului. 
39 Trupul. 
40 Judecătorul sau preotul iudaic. În text e folosit cuvântul “înger”, în ebraică “malah”. 
41 Bunurile materiale. 
42 Să își ia partea. 
43 Zilele vieții lui nu sunt suficient de importante pentru fi ținute minte. 
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ם ג ְהיּו ְיֵמי-אִּ ְחֶיה ְוַרב ֶשיִּ ים ַרבֹות יִּ נִּ ה ְושָּ יש ֵמאָּ יד אִּ יו, ְוַנְפשֹו לֹא-יֹולִּ נָּ ן-שָּ ְשַבע מִּ ה, ְוַגם-תִּ ה-ַהּטֹובָּ , ְקבּורָּ
ה לֹו-לֹא ְיתָּ ֶפל--הָּ ֶמנּו ַהנָּ י, טֹוב מִּ ַמְרתִּ  .אָּ

י ד א, ּוַבֹחֶשְך ֵיֵלְך; ּוַבֹחֶשְך, ְשמֹו ְיֻכֶסה-כִּ  .ַבֶהֶבל בָּ
ֶזה-ֶשֶמש לֹא-ַגם ה ֶזה, מִּ ע; ַנַחת לָּ ה, ְולֹא יָּדָּ אָּ  .רָּ
ה ו אָּ ה, לֹא רָּ ם, ְוטֹובָּ ים ַפֲעַמיִּ נִּ יָּה, ֶאֶלף שָּ לּו חָּ ֹ --ְואִּ ד, ַהֹכל הֹוֵלְך-א ֶאלֲהל קֹום ֶאחָּ  .מָּ
ל ז יהּו; ְוַגם-כָּ ם, ְלפִּ דָּ אָּ ֵלא-ֲעַמל הָּ מָּ  .ַהֶנֶפש, לֹא תִּ

י ַמה ח ן-כִּ ם, מִּ כָּ יל; ַמה-יֹוֵתר ֶלחָּ ים-ַהְכסִּ י יֹוֵדַע, ַלֲהֹלְך ֶנֶגד ַהַחיִּ נִּ  .ֶלעָּ
ְך ט ם, ֵמֲהלָּ ֶפש; ַגם-טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַניִּ  .ת רּוחַ ֶזה ֶהֶבל, ּוְרעּו-נָּ
ע, ֲאֶשר-ַמה י א ְשמֹו, ְונֹודָּ ְקרָּ ר נִּ יָּה, ְכבָּ ם; ְולֹא-ֶשהָּ דָּ ֶמנּו-הּוא אָּ יף מִּ ם ֶשַתקִּ ין, עִּ דִּ  .יּוַכל לָּ

י ֵיש יא ֶבל; ַמה-כִּ ים הָּ ים ַהְרֵבה, ַמְרבִּ רִּ ם-ְדבָּ דָּ אָּ  .ֹיֵתר, לָּ
י יב י מִּ ְסַפר -יֹוֵדַע ַמה-כִּ ים, מִּ ם ַבַחיִּ דָּ אָּ י  ְוַיֲעֵשם ַכֵצל:--ַחֵיי ֶהְבלֹו-ְיֵמיּטֹוב לָּ ם, ַמה-ֲאֶשר מִּ דָּ אָּ יד לָּ ְהֶיה -ַיגִּ יִּ

ֶמש יו ַתַחת ַהשָּ  .ַאֲחרָּ
 

Partea VI 
1 Este un rău pe care l-am văzut sub soare; și el este mult peste oameni. 
2 Om la care Dumnezeul o să dea lui avere și proprietăți și cinste și nu lipsește 
sufletului său din toate ce va pofti și n-o să-l împuternicească Dumnezeul să mănânce 
din ele – căci om străin o să le mănânce: răsuflu și boală grea este asta. 
3 Dacă un om va face să se nască o sută44 și ani mulți va trăi și multe câte vor fi zilele 
anilor lui dar sufletul lui nu se va sătura cu bunătatea și chiar înmormântare nu a avut – 
am spus că mai bun decât el este lepădatul45. 
4 Căci în răsuflu vine și în întuneric va pleca; și în întuneric numele lui va fi învelit46. 
5 Chiar soare nu a văzut și nu a știut; tihnă este la acesta47 decât la acesta48. 
6 Și dacă ar fi trăit de două ori o mie de ani și bunătate nu a văzut – nu oare la un 
singur loc totul se duce? 
7 Toată truda omului la gura lui; și chiar și sufletul nu o să se umple. 
8 Căci ce câștig este la înțelept decât la nerod; ce49 este la sărac care știe a se purta 
împotriva vieții. 
9 Bun ce se vede cu ochii decât rătăcire de suflet; și asta este răsuflu și pășunat de 
vânt. 
10 Ceea ce a fost deja s-a chemat numele lui și s-a știut că el este om; și nu va putea50 
la judecată cu cel mai hotărât decât el51. 
11 Dacă sunt vorbe multe care înmulțesc răsuflu; ce rămâne la om? 
12 Căci cine înțelege ce este bun la om în viață, numărul zilelor lui este răsuflul lui – și 
le va face ca umbră52: când cine va spune la om ce va fi după el sub soare? 
 

 פרק ז
ְלדֹו. א ּוָּ יֹום הִּ ֶות, מִּ ֶשֶמן טֹוב; ְויֹום ַהמָּ  טֹוב ֵשם, מִּ

                                        
44 De fii. 
45 Copilul născut mort. 
46 Este vorba despre lepădat. 
47 La lepădat. 
48 La omul cu suta de băieți. 
49 Câștig. 
50 Nu va izbândi. 
51 Dumnezeu. 
52 Trecătoare. 
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ֶלֶכת ֶאלב  ֶלֶכת ֶאל-ֵבית-טֹוב לָּ ְשֶתה-ֵאֶבל, מִּ ל--ֵבית מִּ ֵתן ֶאל-ַבֲאֶשר, הּוא סֹוף כָּ ם; ְוַהַחי, יִּ דָּ אָּ בֹו.-הָּ  לִּ
ְשחֹוק: טֹוב ג י  ַכַעס, מִּ יַטב ֵלב.-כִּ ים, יִּ נִּ  ְבֹרַע פָּ
ה. ד ְמחָּ ים ְבֵבית שִּ ילִּ ים ְבֵבית ֵאֶבל, ְוֵלב ְכסִּ מִּ  ֵלב ֲחכָּ

םה  כָּ ְשֹמַע ַגֲעַרת חָּ ים.--טֹוב, לִּ ילִּ יר ְכסִּ יש, ֹשֵמַע שִּ  ֵמאִּ
יל; ְוגַ  ו יר, ֵכן ְשֹחק ַהְכסִּ ים ַתַחת ַהסִּ ירִּ י ְכקֹול ַהסִּ ֶבל.-םכִּ  ֶזה, הָּ
יַאֵבד ֶאת ז ם; וִּ כָּ ֹעֶשק, ְיהֹוֵלל חָּ י הָּ ה.-כִּ נָּ  ֵלב, ַמתָּ

יתֹו; טֹוב ֶאֶרְך ח ר, ֵמֵראשִּ בָּ ית דָּ ְגַבּה-טֹוב ַאֲחרִּ  רּוַח.-רּוַח, מִּ
ְכעֹוס:-ַאלט  ים יָּנּוַח.  ְתַבֵהל ְברּוֲחָך, לִּ ילִּ י ַכַעס, ְבֵחיק ְכסִּ  כִּ

יָּה-ַאל י ים ֵמֵאֶלה:שֶ --תֹאַמר, ֶמה הָּ יּו טֹובִּ ים, הָּ אֹשנִּ רִּ ים הָּ ַאְלתָּ ַעל  ַהיָּמִּ ה, שָּ ְכמָּ י לֹא ֵמחָּ  ֶזה.-כִּ
ם יא ה, עִּ ְכמָּ ה חָּ ֶמש.-טֹובָּ ה; ְוֹיֵתר, ְלֹרֵאי ַהשָּ  ַנֲחלָּ
. יב ֶליהָּ ה ְתַחֶיה ְבעָּ ְכמָּ ְתרֹון ַדַעת, ַהחָּ ֶסף; ְויִּ ה, ְבֵצל ַהכָּ ְכמָּ י ְבֵצל ַהחָּ  כִּ
ים:-ְרֵאה, ֶאת יג ֱאֹלהִּ ְּותֹו.  ַמֲעֵשה הָּ י יּוַכל ְלַתֵקן, ֵאת ֲאֶשר עִּ י מִּ  כִּ
ה ְרֵאה; ַגם ֶאת יד עָּ ה ֱהֵיה ְבטֹוב, ּוְביֹום רָּ ים, ַעל-ֶזה ְלֻעַמת-ְביֹום טֹובָּ ֱאֹלהִּ ה הָּ שָּ א -ֶזה, עָּ ְמצָּ ְבַרת ֶשלֹא יִּ דִּ

ה. יו, ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ דָּ אָּ  הָּ
אִּ -ֶאתטו  תֹו.ַהֹכל רָּ עָּ יְך ְברָּ ע, ַמֲארִּ שָּ ְדקֹו, ְוֵיש רָּ יק, ֹאֵבד ְבצִּ י; ֵיש ַצדִּ יֵמי ֶהְבלִּ י, בִּ  יתִּ
יק ַהְרֵבה, ְוַאל-ַאל טז י ַצדִּ ְתַחַכם יֹוֵתר:-ְתהִּ שֹוֵמם.  תִּ ה, תִּ מָּ  לָּ
ְרַשע ַהְרֵבה, ְוַאל-ַאל יז ל:-תִּ כָּ י סָּ ֶתָך.  ְתהִּ מּות, ְבלֹא עִּ ה תָּ מָּ  לָּ

ֶזה, ְוַגםטֹו יח ֶזה ַאל-ב ֲאֶשר ֶתֱאֹחז בָּ י  יֶָּדָך:-ַתַנח ֶאת-מִּ ים, ֵיֵצא ֶאת-כִּ ם.-ְיֵרא ֱאֹלהִּ  ֻכלָּ
םיט  כָּ ֹעז ֶלחָּ ה, תָּ ְכמָּ יר.--ַהחָּ עִּ יּו, בָּ ים, ֲאֶשר הָּ יטִּ ה, ַשלִּ רָּ  ֵמֲעשָּ

ֶרץ כ אָּ יק בָּ ם, ֵאין ַצדִּ דָּ י אָּ א-ֲאֶשר ַיֲעֶשה--כִּ  . ּטֹוב, ְולֹא ֶיֱחטָּ
ל כא ים ֲאֶשר ְיַדֵברּו, ַאל-ַגם ְלכָּ רִּ ֶבָך:-ַהְדבָּ ֵתן לִּ ְשַמע ֶאת-ֲאֶשר לֹא  תִּ  ַעְבְדָך, ְמַקְלֶלָך.-תִּ
י ַגם כב ֶבָך:-כִּ ים ַרבֹות, יַָּדע לִּ מִּ ים.-ֲאֶשר ַגם  ְפעָּ ַלְלתָּ ֲאֵחרִּ ה(, קִּ  את )ַאתָּ
לכג  י -כָּ ַמְרתִּ ה; אָּ ְכמָּ י ַבחָּ יתִּ סִּ י.ֹזה, נִּ ֶמנִּ ה מִּ יא ְרחֹוקָּ ה, ְוהִּ מָּ  ֶאְחכָּ
חֹוק, ַמה כד ֶאנּו.-רָּ ְמצָּ י יִּ ֹמק, מִּ ֹמק עָּ יָּה; ְועָּ  ֶשהָּ
ְכלּות הֹוֵללֹות. כה ַדַעת ֶרַשע ֶכֶסל, ְוַהסִּ ה ְוֶחְשבֹון; ְולָּ ְכמָּ תּור, ּוַבֵקש חָּ ַדַעת ְולָּ י לָּ בִּ י ְולִּ י ֲאנִּ  ַסבֹותִּ
ֶות כו מָּ י ַמר מִּ ה ֲאֶשר-, ֶאתּומֹוֶצא ֲאנִּ שָּ אִּ ּה-הָּ בָּ ים לִּ מִּ ים ַוֲחרָּ יא ְמצֹודִּ ְפֵני --הִּ ; טֹוב לִּ ֶדיהָּ ים יָּ ֲאסּורִּ

ּה. ֶכד בָּ לָּ ה, ְוחֹוֵטא, יִּ ֶמנָּ ֵלט מִּ מָּ ים, יִּ ֱאֹלהִּ  הָּ
ְמצֹא ֶחְשבֹון. כז ה ֹקֶהֶלת; ַאַחת ְלַאַחת, לִּ ְמרָּ י, אָּ אתִּ צָּ  ְרֵאה ֶזה מָּ

י-ֲאֶשר עֹוד כח ה ַנְפשִּ ְקשָּ י:בִּ אתִּ צָּ י  , ְולֹא מָּ אתִּ צָּ ד ֵמֶאֶלף, מָּ ם ֶאחָּ דָּ ל--אָּ ה ְבכָּ שָּ י.-ְואִּ אתִּ צָּ  ֵאֶלה, לֹא מָּ
ים ֶאת-ְלַבד ְרֵאה כט ֱאֹלהִּ ה הָּ שָּ י, ֲאֶשר עָּ אתִּ צָּ ים.-ֶזה מָּ ְשֹבנֹות ַרבִּ ְקשּו, חִּ ה בִּ ר; ְוֵהמָּ ם יָּשָּ דָּ אָּ  הָּ

 
Partea VII 

1 Bun este nume bun decât ulei bun; și ziua morții decât ziua nașterii lui. 
2 Bine a merge la casă de doliu decât a merge la casă de petrecere – în care53 este 
sfârșit la oricare om; și cel care trăiește va da la inima lui54. 
3 Bună este tristețe decât râs, căci față încruntată va îmbuna inimă55. 
4 Inimă de înțelepți este în casă de doliu și inimă de nerozi este în casă de veselie. 
5 Bine a asculta mustrare de înțelept decât om care ascultă cântec de nerozi. 
6 Căci ca sunetul spinilor sub oală56 așa este râs de nerod; și chiar și asta este răsuflu. 
7 Căci asupritorul pe înțelept va aduce la dezmăț; și darul57 va face inima să se piardă. 
8 Bun sfârșit de lucru decât începutul său; bună lărgime de suflet decât înălțime de 
suflet58. 

                                        
53 Casă de doliu. 
54 Va jeli. 
55 Provoacă milă. 
56 Spinii ard repede și nu dau multă căldură. 
57 Mita. 
58 Trufie. 
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9 Nu te grăbi în sufletul tău să te mânii căci mânia în sânul nerozilor va odihni. 
10 Nu zice de ce a fost – că zilele dintâi au fost bune decât aceste: căci nu din 
înțelepciune ai întrebat asta. 
11 Bună înțelepciune cu avere,  și câștig la cei care văd soarele. 
12 Căci în umbra59 înțelepciunii, în umbra argintului, este și câștigul cunoașteri. 
Înțelepciunea va ține în viață pe stăpânii ei. 
13 Vezi fapta Dumnezeului: căci cine poate să repare ceea ce El a stâlcit. 
14 În zi de veselie să fii vesel și în zi de tristețe să vezi; și asta față de asta a făcut 
Dumnezeul fără spusă căci nu va găsi omul nimica după el. 
15 Tot am văzut în zilele răsuflării mele: este om drept, piere în dreptatea lui și este cel 
rău, viețuiește în răutatea lui. 
16 Să nu fii mult prea drept și să nu te faci mai înțelept: de ce să te pustiești. 
17 Nu fi rău prea mult și nu fi nerod: de ce să mori când nu este ceasul tău. 
18 Bine e să apuci de asta și chiar și din asta să nu odihnești mâna ta: căci teamă de 
Dumnezeu scapă pe toți. 
19 Înțelepciunea va întări înțelept – decât zece stăpâni care au fost în oraș. 
20 Căci nu este om drept în țară care va face bine și nu va păcătui. 
21 Și la toate vorbele de vor fi vorbite nu da inima ta: ca să nu auzi robul tău că te 
blestemă. 
22 Căci chiar multe dăți, a știut inima ta, ai blestemat pe alții. 
23 Toate astea am încercat cu înțelepciune. Am spus că voi fi mai înțelept și asta este 
departe de mine. 
24 Departe de ce-a fost; și adânc, adânc, cine o va găsi? 
25 M-am înturnat eu și inima mea a ști și a cerceta și a cere înțelepciune și socoteală; 
și a ști rău de nerozie și nerozia dezmățului. 
26 Și găsesc eu amar decât moarte, femeia care – capcane și mreje are inima – lanțuri 
sunt mâinile ei; bun în fața Dumnezeului va fugi de ea și păcătos va fi prins în ea. 
27 Vezi asta am găsit, a spus Propovăduirea; una câte una, găsind socoteală. 
28 Care încă a cerut inima mea și nu am găsit: un om din o mie am găsit – și femeie în 
toate acele nu am găsit. 
29 În afară de vezi asta, am găsit că Dumnezeul a făcut omul drept și ei au căutat 
socoteli multe60. 
 

 ח פרק
י יֹודֵ  א ם, ּומִּ כָּ י, ְכֶהחָּ יו ְיֻשֶנאמִּ נָּ יו, ְוֹעז פָּ נָּ יר פָּ אִּ ם תָּ דָּ ְכַמת אָּ ר; חָּ בָּ  .ַע, ֵפֶשר דָּ
י ב י, פִּ ים-ֲאנִּ ְבַרת ְשבּוַעת ֱאֹלהִּ  .ֶמֶלְך ְשֹמר, ְוַעל, דִּ
יו ֵתֵלְך, ַאל-ַאל ג נָּ פָּ ֵהל מִּ בָּ ע:-תִּ ר רָּ בָּ ל  ַתֲעֹמד ְבדָּ י כָּ  .ֲאֶשר ַיְחֹפץ, ַיֲעֶשה-כִּ
י יֹאַמר-ַברַבֲאֶשר ְד  ד ְלטֹון; ּומִּ  .ַתֲעֶשה-לֹו, ַמה-ֶמֶלְך, שִּ
ם ה כָּ ט, ֵיַדע ֵלב חָּ ְשפָּ ע; ְוֵעת ּומִּ ר רָּ בָּ ה, לֹא ֵיַדע דָּ ְצוָּ  .שֹוֵמר מִּ
ל ו י ְלכָּ ט:-כִּ ְשפָּ י  ֵחֶפץ, ֵיש ֵעת ּומִּ יו-כִּ לָּ ה עָּ ם, ַרבָּ דָּ אָּ ַעת הָּ  .רָּ
י ז ְהֶיה:-ֵאיֶננּו ֹיֵדַע, ַמה-כִּ יד לֹו  ֶשיִּ י ַיגִּ ְהֶיה, מִּ י ַכֲאֶשר יִּ  .כִּ

ְכלֹוא ֶאת ח רּוַח, לִּ יט בָּ ם ַשלִּ דָּ ה; ְולֹא-ֵאין אָּ מָּ ְלחָּ ְשַלַחת ַבמִּ ֶות, ְוֵאין מִּ ְלטֹון ְביֹום ַהמָּ רּוַח, ְוֵאין שִּ ְיַמֵלט -הָּ
יו-ֶרַשע, ֶאת לָּ  .ְבעָּ

                                        
59 Adăpostul. 
60 Au căutat să înșele. 
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ל-ֶאת ט תֹון ֶאת-כָּ י, ְונָּ יתִּ אִּ ל-ֶזה רָּ י, ְלכָּ בִּ ֶמש:ַמעֲ -לִּ ה ַתַחת ַהשָּ ם   ֶשה, ֲאֶשר ַנֲעשָּ דָּ אָּ ַלט הָּ ֵעת, ֲאֶשר שָּ
ם דָּ  .ְלַרע לֹו--ְבאָּ

יר, ֲאֶשר ֵכן י עִּ ְשַתְכחּו בָּ דֹוש ְיַהֵלכּו, ְויִּ ְמקֹום קָּ אּו, ּומִּ בָּ ים וָּ ים ְקֻברִּ עִּ י ְרשָּ יתִּ אִּ שּו; ַגם-ּוְבֵכן רָּ ֶבל-עָּ  .ֶזה, הָּ
ה -ֲאֶשר ֵאין יא ה; ַעלַנֲעשָּ ה ְמֵהרָּ עָּ רָּ ם, ַמֲעֵשה הָּ ְתגָּ ֵלא ֵלב ְבֵני-פִּ ֶהם-ֵכן מָּ ם, בָּ דָּ אָּ ע--הָּ  .ַלֲעשֹות רָּ
ע ְמַאת יב יְך לֹו:--ֲאֶשר ֹחֶטא, ֹעֶשה רָּ י, ַגם  ּוַמֲארִּ ְהֶיה-כִּ י, ֲאֶשר יִּ נִּ ים, ֲאֶשר -יֹוֵדַע אָּ ֱאֹלהִּ ְרֵאי הָּ ּטֹוב ְליִּ

יו נָּ ְלפָּ יְראּו מִּ  .יִּ
ֹ  יג ע, ְולֹא-אְוטֹוב ל שָּ רָּ ְהֶיה לָּ ים ַכֵצל-יִּ יְך יָּמִּ ים--ַיֲארִּ ְפֵני ֱאֹלהִּ לִּ  .ֲאֶשר ֵאיֶננּו יֵָּרא, מִּ
ה ַעל-ֶיש יד ים -ֶהֶבל, ֲאֶשר ַנֲעשָּ עִּ ים, ְוֵיש ְרשָּ עִּ ְרשָּ יַע ֲאֵלֶהם ְכַמֲעֵשה הָּ ים ֲאֶשר ַמגִּ יקִּ ֶרץ, ֲאֶשר ֵיש ַצדִּ אָּ הָּ

יַע ֲאֵלֶהם ְכמַ  ים:ֶשַמגִּ יקִּ י, ֶשַגם  ֲעֵשה ַהַצדִּ ַמְרתִּ ֶבל-אָּ  .ֶזה הָּ
י, ֶאת טו י ֲאנִּ ַבְחתִּ ה, ֲאֶשר ֵאין-ְושִּ ְמחָּ ם-ַהשִּ י אִּ ם ַתַחת ַהֶשֶמש, כִּ דָּ אָּ ְשמֹוַח; ְוהּוא -טֹוב לָּ ְשתֹות ְולִּ ֶלֱאֹכל ְולִּ

יו ֲאֶשר לֹו, ְיֵמי ַחיָּ ְלֶונּו ַבֲעמָּ ַתן-יִּ ים-נָּ ֱאֹלהִּ ֶמש--לֹו הָּ  .ַתַחת ַהשָּ
י ֶאת טז ַתתִּ ְראֹות ֶאת-ַכֲאֶשר נָּ ה, ְולִּ ְכמָּ ַדַעת חָּ י, לָּ בִּ ה ַעל-לִּ ן, ֲאֶשר ַנֲעשָּ ְניָּ עִּ ֶרץ:-הָּ אָּ ה  הָּ י ַגם ַביֹום, ּוַבַלְילָּ --כִּ

יו ֵאיֶננּו ֹרֶאה ה, ְבֵעינָּ  .ֵשנָּ
י, ֶאת יז יתִּ אִּ ל-ְורָּ י לֹא יּוַכל -כָּ ים, כִּ ֱאֹלהִּ ְמצֹוא ֶאתַמֲעֵשה הָּ ם לִּ דָּ אָּ ה ַתַחת-הָּ ַהֶשֶמש, -ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר ַנֲעשָּ

ם א; ְוַגם אִּ ְמצָּ ם ְלַבֵקש ְולֹא יִּ דָּ אָּ ְמצֹא-ְבֶשל ֲאֶשר ַיֲעֹמל הָּ ַדַעת, לֹא יּוַכל לִּ ם לָּ כָּ  .יֹאַמר ֶהחָּ
 

Partea VIII 
1 Cine este ca înțeleptul și cine știe deslușire de lucru, înțelepciune de om îi luminează 
fața și asprimea feții lui se va schimba. 
2 Eu vocea regelui păzesc și la vorba de jurământ lui Dumnezeu. 
3 Nu te grăbi să te dai la o parte din fața lui61, nu stărui în lucru rău62: căci tot ce va 
pofti63 va face. 
4 În vorba care de rege este stăpânire și cine-i va spune lui: ce o să faci? 
5 Cine păzește porunci64 nu va ști lucru rău și ceas și judecată va ști inimă înțeleaptă. 
6 Căci la orice lucru este ceas și judecată: căci răutatea omului mare este pentru el. 
7 Căci nu este cel care știe ce o să fie: căci când o să fie, cine o să-i spună lui? 
8 Nu este om stăpân pe vânt, să ferece vântul și nu este stăpânire pe ziua morții și nu 
este solie65 în război și nu o să îl scape răutatea pe cel de o are. 
9 Toate aceste am văzut și este dată inima mea la oricare faptă care s-a făcut sub 
soare: ceas în care a stăpânit omul pe om – să-i facă rău. 
10 Și deci am văzut pe cei răi duși la înmormântare și în loc sfânt preumblați și vor fi 
uitați în oraș cei care adevărat au făcut; chiar și asta este răsuflu.  
11 Căci faptă rea nu s-a făcut repede pildă66; de aceea este plină inimă de oameni cu 
ele67 – a face rău. 
12 Când păcătos face rău o sută68 și îi prelungește69: căci chiar eu știu ce va fi – bine la 
temători de Dumnezeul care vor teme în fața Lui. 
13 Și bine nu va fi la cel rău și nu va trăi mult, ca umbră – cel care nu va teme în față 
de Dumnezeu. 

                                        
61 A regelui. 
62 În ochii regelui. 
63 Regele. 
64 De la Dumnezeu. 
65 De pace. 
66 A fost pedepsită pentru exemplu. 
67 Faptele rele. 
68 De ori. 
69 Întârzie pilda adică judecata. 
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14 Este răsuflu care se face pe pământ, când sunt omeni drepți care primesc ca pentru 
fapta celor răi și sunt din cei răi care primesc ca pentru fapta celor drepți: am spus că și 
asta este răsuflu. 
15 Și am lăudat eu veselia, când nu este bine la om sub soare, decât a mânca și a bea; 
și asta îl va însoți în truda lui, zilele vieții lui care i-a dat lui Dumnezeul – sub soare. 
16 Când am dat inima mea a ști înțelepciune și a vedea preocuparea la ce s-a făcut pe 
pământ: căci și ziua și noaptea – somn în ochii lui nu vede. 
17 Am văzut toată fapta Dumnezeului că nu va putea omul să găsească fapta care s-a 
făcut sub soare pentru care va trudi omul a cere și nu va găsi; și chiar dacă va spune70 
înțeleptul că este de știut, de găsit nu va putea să găsească. 
 

 פרק ט
י ֶאת א ל-כִּ י ֶאל-כָּ ַתתִּ בּור ֶאת-ֶזה נָּ י, ְולָּ בִּ ל-לִּ ֵדיֶהם, ְבַיד-כָּ ים ַוֲעבָּ מִּ ים ְוַהֲחכָּ יקִּ ים;  ֶזה, ֲאֶשר ַהַצדִּ ֱאֹלהִּ הָּ

ה ַגם-ַגם ה,-ַאֲהבָּ ְנאָּ ם שִּ דָּ אָּ ְפֵניֶהם--ֵאין יֹוֵדַע הָּ  .ַהֹכל, לִּ
ֵמא, ְוַלֹזֵבַח, ְוַלֲאֶשר ֵאיֶננּו ב הֹור ְוַלּטָּ ע ַלּטֹוב ְוַלּטָּ שָּ רָּ יק ְולָּ ד ַלַצדִּ ְקֶרה ֶאחָּ ַכּטֹוב,    ֹזֵבַח:ַהֹכל ַכֲאֶשר ַלֹכל, מִּ

ה יֵָּרא--ַכֹחֶטא ע, ַכֲאֶשר ְשבּועָּ ְשבָּ  .ַהנִּ
ע, בְ  ג ה ַתַחת ַהֶשֶמש-ֹכל ֲאֶשרֶזה רָּ י--ַנֲעשָּ ד, ַלֹכל; ְוַגם ֵלב ְבֵני-כִּ ְקֶרה ֶאחָּ ֵלא-מִּ ם מָּ דָּ אָּ ע ְוהֹוֵללֹות -הָּ רָּ

יו, ֶאל ם, ְבַחֵייֶהם, ְוַאֲחרָּ בָּ ְלבָּ ים-בִּ  .ַהֵמתִּ
י ד ל-כִּ י ֲאֶשר יבחר )ְיֻחַבר(, ֶאל כָּ חֹון:-מִּ ּטָּ ים ֵיש בִּ י  ַהַחיִּ ןְלֶכֶלב ַחי -כִּ ַאְרֵיה ַהֵמת-הּוא טֹוב, מִּ  .הָּ
ה, ְוֵאין ה ים ְמאּומָּ ם יֹוְדעִּ ים ֵאינָּ ים, ֶשיָֻּמתּו; ְוַהֵמתִּ ים יֹוְדעִּ י ַהַחיִּ ר-כִּ כָּ ֶהם שָּ ם--עֹוד לָּ ְכרָּ ְשַכח, זִּ י נִּ  .כִּ
ם ַגם ו תָּ ם ַגם-ַגם ַאֲהבָּ תָּ ְנאָּ ה; ְוֵחֶלק ֵאין-שִּ דָּ בָּ ר אָּ ם, ְכבָּ תָּ ְנאָּ ֶהם עֹוד ְלע-קִּ ם, ְבֹכל ֲאֶשרלָּ ה ַתַחת -ֹולָּ ַנֲעשָּ

ֶמש  .ַהשָּ
ה ַלְחֶמָך, ּוְשֵתה ְבֶלב ז ְמחָּ ים ֶאת  טֹוב ֵייֶנָך:-ֵלְך ֱאֹכל ְבשִּ ֱאֹלהִּ ה הָּ צָּ ר, רָּ י ְכבָּ  .ַמֲעֶשיָך-כִּ

ל ח ים; ְוֶשֶמן, ַעל-ְבכָּ נִּ ֶדיָך ְלבָּ ְהיּו ְבגָּ ר-רֹאְשָך ַאל-ֵעת, יִּ  .ֶיְחסָּ
ם ט ים עִּ ה ֲאֶשר-ְרֵאה ַחיִּ שָּ ל-אִּ , כָּ ַהְבתָּ ַתן-אָּ י   ְלָך ַתַחת ַהֶשֶמש, ֹכל ְיֵמי ֶהְבֶלָך:-ְיֵמי ַחֵיי ֶהְבֶלָך, ֲאֶשר נָּ כִּ

ְלָך, ֲאֶשר ים, ּוַבֲעמָּ ֶמש-הּוא ֶחְלְקָך, ַבַחיִּ ֵמל ַתַחת ַהשָּ ה עָּ  .ַאתָּ
ְדָך, ַלֲעשֹות ְבֹכֲחָך י א יָּ ְמצָּ ה   ה:ֲעשֵ --ֹכל ֲאֶשר תִּ ְשאֹול, ֲאֶשר ַאתָּ ה, בִּ ְכמָּ י ֵאין ַמֲעֶשה ְוֶחְשבֹון, ְוַדַעת ְוחָּ כִּ

ה מָּ  .ֹהֵלְך שָּ
ֹאה ַתַחת יא י ְורָּ ים ֶלֶחם ְוַגם -ַשְבתִּ מִּ ה ְוַגם לֹא ַלֲחכָּ מָּ ְלחָּ ים ַהמִּ בֹורִּ ים ַהֵמרֹוץ ְולֹא ַלגִּ י לֹא ַלַקלִּ ַהֶשֶמש, כִּ

ים ֹעֶשר, ים, ֵחן: לֹא ַלְנֹבנִּ י  ְוַגם לֹא ַלֹיְדעִּ ְקֶרה ֶאת-כִּ ֶפַגע, יִּ ם-ֵעת וָּ  .ֻכלָּ
י ַגם לֹא יב ם ֶאת-כִּ דָּ אָּ ֵהם, -ֵיַדע הָּ ח; כָּ ֲאֻחזֹות ַבפָּ ים, הָּ ֳפרִּ ה, ְוַכצִּ עָּ ה רָּ ְמצֹודָּ ים בִּ זִּ ים ֶשֶנֱאחָּ גִּ תֹו, ַכדָּ עִּ

פֹול  ה, ְכֶשתִּ עָּ ם, ְלֵעת רָּ דָּ אָּ ים ְבֵני הָּ שִּ ְתֹאםיּוקָּ  .ֲעֵליֶהם פִּ
י-ַגם יג יא, ֵאלָּ ה הִּ ֶמש; ּוְגדֹולָּ ה, ַתַחת ַהשָּ ְכמָּ י חָּ יתִּ אִּ  .ֹזה רָּ
א יד ט; ּובָּ ּה ְמעָּ ים בָּ שִּ ה, ַוֲאנָּ יר ְקַטנָּ ים-עִּ ים ְגֹדלִּ , ְמצֹודִּ ֶליהָּ ה עָּ נָּ ּה, ּובָּ ַבב ֹאתָּ דֹול, ְוסָּ  .ֵאֶליהָּ ֶמֶלְך גָּ
ם טו כָּ ְסֵכן חָּ יש מִּ ּה, אִּ א בָּ צָּ ַלטּומָּ ַכר, ֶאת-הּוא ֶאת-, ּומִּ ם לֹא זָּ דָּ תֹו; ְואָּ ְכמָּ יר, ְבחָּ עִּ ְסֵכן ַההּוא-הָּ יש ַהמִּ אִּ  .הָּ
ים טז עִּ ְשמָּ ם נִּ יו ֵאינָּ רָּ ְסֵכן ְבזּויָּה, ּוְדבָּ ְכַמת ַהמִּ ה; ְוחָּ ְגבּורָּ ה מִּ ְכמָּ ה חָּ י, טֹובָּ נִּ י אָּ ַמְרתִּ  .ְואָּ
ים יז עִּ ְשמָּ ים, ְבַנַחת נִּ מִּ ְבֵרי ֲחכָּ זַ --דִּ יםמִּ ילִּ  .ֲעַקת מֹוֵשל, ַבְכסִּ

ה ַהְרֵבה יח ד, ְיַאֵבד טֹובָּ ב; ְוחֹוֶטא ֶאחָּ ְכֵלי ְקרָּ ה, מִּ ְכמָּ ה חָּ  .טֹובָּ
 

Partea IX 
1 Căci totul acest am dat inimii mele și a dumiri totul acest când cei drepți și înțelepții și 
faptele lor sunt în mâna Dumnezeului; și dragoste și ură nu știe omul – totul este în fața 
Lor71. 

                                        
70 “Va ordona” sau „va cere”. 
71 A Dumnezeilor. Doar Dumnezeu știe asta. În textul ebraic este utilizat pluralul. 
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2 Totul care este la toți, petrecut unul la cel drept și la cel rău, la bun și la curat și la 
spurcat, la cel ce aduce ofrandă și la cel ce nu aduce ofrandă: bun ca păcătos – acela 
de jură ca cel care teme de jurământ. 
3 Este rău în orice s-a făcut sub soare – căci petrecut unul este la toți; și chiar inima 
oamenilor este plină de rău și dezmăț în inimile lor, în viața lor și sfârșitul lui72 este la 
morți. 
4 Căci cel care este legat la toți cei vii73 are siguranță: căci câine viu el este bun decât 
leul mort. 
5 Căci cei vii știu că vor muri și morții nu știu nimica și nu mai este pentru ei răsplată – 
căci s-a uitat amintirea lor. 
6 Și iubirea lor și ura lor și pizma lor, deja s-a pierdut; și parte nu mai au încă în veci în 
tot ce se face sub soare. 
7 Du-te să mănânci pâinea ta cu bucurie și bea cu inimă bună vinul tău: căci deja a vrut 
Dumnezeul faptele tale. 
8 În orice ceas vor fi hainele tale albe; și ulei pe capul tău să nu lipsească. 
9 Vezi viață cu femeie pe care ai iubit, toate zilele de viață ale răsuflării tale, care ți le-a 
dat ție sub soare74, toate zilele răsuflării tale: căci asta este partea ta în viață și în truda 
care trudești sub soare. 
10 Tot ce va găsi mâna ta a face cu puterea ta – fă! Caci nu este faptă și socoteală și 
știință și înțelepciune, în sălașul morților, când te vei duce acolo. 
11 M-am înturnat să văd sub soare că nu la ușori este fuga și nu la viteji este războiul 
și nici la înțelepți nu este pâine și nici la deștepți nu este avere și nici la cei de știu nu 
este farmec: căci ceas și vătămătură va petrece pe toți. 
12 Căci chiar nu știe omul ceasul său, ca pești ținuți de plasă rea, ca păsări prinse de 
capcană; la fel sunt loviți oamenii, la ceas rău, care va pica pe ei deodată. 
13 Și asta am văzut înțelepciune sub soare și mare este ea pentru mine. 
14 Este un oraș mic și oameni în el sunt puțini. Și vine la el rege mare și îl înconjură și 
a clădit pentru el75 întărituri mari. 
15 Și s-a găsit în el om sărman înțelept și a scăpat el orașul cu înțelepciunea lui și om 
nu a ținut minte pe omul acela sărman. 
16 Și am spus eu: bună este înțelepciune decât vitejie. Și înțelepciunea sărmanului este 
disprețuită și vorbele lui nu sunt auzite. 
17 Vorbe de înțelepciune în tihnă se ascultă – decât urlet de stăpân, între nerozi. 
18 Bună înțelepciune decât scule de luptă. Și un păcătos va pierde bunătate multă. 
 

 פרק יא
ט א ְכלּות ְמעָּ בֹוד, סִּ כָּ ה מִּ ְכמָּ ר ֵמחָּ יַע ֶשֶמן רֹוֵקַח; יָּקָּ יש ַיבִּ ֶות, ַיְבאִּ  .ְזבּוֵבי מָּ
יל לִּ  ב ינֹו, ְוֵלב ְכסִּ ימִּ ם לִּ כָּ  .ְשמֹאלֹוֵלב חָּ
ל הּוא-ְוַגם ג כָּ ַמר ַלֹכל, סָּ ֵסר; ְואָּ בֹו חָּ ל( ֹהֵלְך, לִּ כָּ  .ַבֶדֶרְך כשהסכל )ְכֶשסָּ
ם ד ֶליָך, ְמקֹוְמָך ַאל-אִּ ים  ַתַנח:-רּוַח ַהמֹוֵשל ַתֲעֶלה עָּ ים ְגדֹולִּ אִּ יַח ֲחטָּ י ַמְרֵפא, ַינִּ  .כִּ
ֶמש ה י ַתַחת ַהשָּ יתִּ אִּ ה, רָּ עָּ יטכִּ --ֵיש רָּ ְפֵני ַהַשלִּ לִּ א מִּ ה, ֶשֹיצָּ גָּ  .ְשגָּ

                                        
72 Al petrecutului. 
73 Cel care trăiește încă. 
74 Dumnezeu. 
75 Împotriva lui. 
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ים, ַבֵשֶפל ֵיֵשבּו ו ירִּ ים; ַוֲעשִּ ים ַרבִּ ַתן ַהֶסֶכל, ַבְמרֹומִּ  .נִּ
ים, ַעל ז דִּ י ֲעבָּ יתִּ אִּ ים, ַעל-רָּ דִּ ים ַכֲעבָּ ים ֹהְלכִּ רִּ ים; ְושָּ ֶרץ-סּוסִּ אָּ  .הָּ

ְשכֶ  ח ֵדר, יִּ פֹול; ּוֹפֵרץ גָּ ץ, בֹו יִּ שֹחֵפר גּומָּ חָּ  .נּו נָּ
ם ט ֶכן בָּ סָּ ים, יִּ ֶהם; בֹוֵקַע ֵעצִּ ֵצב בָּ ים, ֵיעָּ נִּ יַע ֲאבָּ  .ַמסִּ
ם י ה ַהַבְרֶזל, ְוהּוא לֹא-אִּ ה-ֵקהָּ ְכמָּ ְתרֹון ַהְכֵשיר, חָּ ים, ְיַגֵבר; ְויִּ לִּ ְלַקל, ַוֲחיָּ ים קִּ נִּ  .פָּ

ם יא ש, ְבלֹוא-אִּ חָּ ֹשְך ַהנָּ ְתרֹון, ְלַבַעל הַ -יִּ ַחש; ְוֵאין יִּ שֹוןלָּ  .לָּ
י יב ְבֵרי פִּ יל, ְתַבְלֶענּו-דִּ ְפתֹות ְכסִּ ם, ֵחן; ְושִּ כָּ  .חָּ
ְבֵרי יג ַלת דִּ ה-ְתחִּ עָּ יהּו, הֹוֵללּות רָּ ית פִּ ְכלּות; ְוַאֲחרִּ יהּו, סִּ  .פִּ
ים; לֹא יד רִּ ל, ַיְרֶבה ְדבָּ כָּ ם, ַמה-ְוַהסָּ דָּ אָּ י-ֵיַדע הָּ יו, מִּ ְהֶיה ֵמַאֲחרָּ ְהֶיה, ַוֲאֶשר יִּ יד לֹו ֶשיִּ  .ַיגִּ
ים, ְתַיְגֶענּו טו ילִּ ֶלֶכת ֶאל-ֲאֶשר לֹא--ֲעַמל ַהְכסִּ ַדע, לָּ יר-יָּ  .עִּ
י טז ְך, ַבֹבֶקר יֹאֵכלּו-אִּ ַריִּ ַער; ְושָּ ְך ֶאֶרץ, ֶשַמְלֵכְך נָּ  .לָּ
ֹ -ַאְשֵריְך ֶאֶרץ, ֶשַמְלֵכְך ֶבן יז ה ְול ְגבּורָּ ֵעת יֹאֵכלּו, בִּ ְך בָּ ַריִּ ים; ְושָּ יחֹורִּ  .א ַבְשתִּ

ת יח יִּ ְדֹלף ַהבָּ ם, יִּ ַדיִּ ְפלּות יָּ ֶרה; ּוְבשִּ ַמְך ַהְמקָּ ם, יִּ  .ַבֲעַצְלַתיִּ
ים; ְוַהֶכֶסף, ַיֲעֶנה ֶאת יט ן ְיַשַמח ַחיִּ ים ֶלֶחם, ְוַייִּ ְשחֹוק ֹעשִּ  .ַהֹכל-לִּ

ֲעָך, ֶמֶלְך ַאל כ ְבָך, ַאל-ַגם ְבַמדָּ ְשכָּ יר:ְת -ְתַקֵלל, ּוְבַחְדֵרי מִּ שִּ יְך ֶאת  ַקֵלל עָּ ם יֹולִּ ַמיִּ י עֹוף ַהשָּ ַהקֹול, ּוַבַעל -כִּ
ר בָּ ם( ַיֵגיד דָּ ַפיִּ  .הכנפים )ְכנָּ

 
Partea X 

1 Muștele morții împuțesc și strică ulei de spițer: scumpă decât înțelepciune și avere 
este nerozie puțină76. 
2 Inimă de înțelept este la dreapta lui și inimă de nerod este la stânga lui77. 
3 Și chiar pe drum când nerod merge, inima78 lui lipsește; și a spus la oricine că nerod 
este. 
4 Dacă mânia stăpânitorului se suie pe tine, locul tău nu părăsi: căci cel de slăbește va 
presupune păcate mari. 
5 Este rău ce am văzut sub soare – cum greșeală ieșită din fața stăpânitorului79. 
6 Este dată nerodului înălțare multă și bogați în umilință vor șade. 
7 Am văzut robi pe cai și dregători merg ca robii pe pământ.  
8 Cine sapă groapă, în ea o să cadă și cel care sparge gard șarpe pe el o să-l muște. 
9 Cel de cară pietre se va amărî de ele. Cine despică lemne va fi primejduit de ele 
1080 dacă fierul81 este tocit și fețe nu a făcut să lucească82 ca să întărească forța; și 
plus de iscusință este înțelepciune. 
11 Și dacă va mușca șarpele fără descântec83; și nu este plus la cel care descântă84. 
12 Vorbe de gură de înțelept sunt atrăgătoare; și buze de nerod îi vor aduce răul. 
13 Începutul vorbelor gurii lui este nerozie și sfârșitul gurii lui este dezmăț rău. 
14 Și nerodul va înmulți vorbe; nu va ști omul ceea ce o să fie și când o să fie după el 
cine să-i spună lui. 

                                        
76 Nerozie puțină aduce mai multă pagubă decât averea agonisită cu înțelepciunea.  
77 Dreapta simbolizează bun și deștept, stânga simbolizează rău și prost. 
78 Mintea. 
79 Stăpânitorul nu vede. 
80 Continuare la versetul precedent. 
81 Toporul. 
82 Nu a ascuțit laturile toporului. 
83 Împotriva mușcăturii de șarpe. 
84 Cel care descântă nu reușește în descântec. 
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15 Truda nerozilor îi va osteni – când nu a știut să meargă la oraș85. 
16 Vai ție țară când regele tău este tânăr și dregătorii tăi vor mânca de dimineață. 
17 Fericită tu țară când regele tău e fiu de aleși și dregătorii tăi la timp vor mânca la 
sănătate și nu la beție. 
18 Cu leneviri se va turti tavanul și cu mâini plecate va curge în casă. 
19 La râs se face ospăț și vin va veseli viața și banii vor răspunde la tot. 
20 Chiar și în gânduri nu blestema rege în camere de culcare, nu blestema bogat: căci 
pasărea cerului îți va duce glasul și cea cu aripi va spune vorbă. 
 

 אפרק י
ם:-ַשַלח ַלְחְמָך, ַעל א יִּ י  ְפֵני ַהמָּ ֶאנּו-כִּ ְמצָּ ים, תִּ  .ְבֹרב ַהיָּמִּ
ה ֶלקחֵ -ֶתן ב ְבעָּ ה ְוַגם, ְלשִּ ְשמֹונָּ י  :לִּ ְהֶיה-ַמה, ֵתַדע לֹא כִּ ה יִּ עָּ ֶרץ-ַעל רָּ אָּ  .הָּ
ם ג ְלאּו-אִּ מָּ ים יִּ בִּ ֶרץ-ַעל ֶגֶשם ֶהעָּ אָּ יקּו הָּ ם, יָּרִּ פֹול-ְואִּ רֹום ֵעץ יִּ ם ַבדָּ פֹון ְואִּ פֹול ְמקֹום--ַבצָּ ֵעץ ֶשיִּ ם, הָּ  שָּ

 .ְיהּוא
ע לֹא, רּוחַ  ֹשֵמר ד ְזרָּ ים ֹרֶאהוְ ; יִּ בִּ ְקצֹור לֹא, ֶבעָּ  .יִּ
רּוחַ  ֶדֶרְך-ַמה יֹוֵדעַ  ֵאיְנָך ַכֲאֶשר ה ים, הָּ מִּ ה ְבֶבֶטן ַכֲעצָּ ה  :ַהְמֵלאָּ כָּ ים ַמֲעֵשה-ֶאת ֵתַדע לֹא, כָּ ֱאֹלהִּ  ֲאֶשר, הָּ

 .ַהֹכל-ֶאת, ַיֲעֶשה
ֶעֶרב, ַזְרֶעָך-ֶאת ְזַרע ַבֹבֶקר ו ֶדָך ַתַנח-ַאל ְולָּ י  :יָּ ר ֶזה ֵאי יֹוֵדעַ  יְנָךֵא  כִּ ְכשָּ ם, ֶזה-אֹו ֲהֶזה, יִּ ד ְשֵניֶהם-ְואִּ , ְכֶאחָּ

ים  .טֹובִּ
תֹוק ז אֹור, ּומָּ ם ְוטֹוב; הָּ ְראֹות, ַלֵעיַניִּ ֶמש-ֶאת לִּ  .ַהשָּ

י ח ם כִּ ים-אִּ נִּ ְחֶיה ַהְרֵבה שָּ ם יִּ דָּ אָּ ם, הָּ ח ְבֻכלָּ ְשמָּ ְזֹכר; יִּ י, ַהֹחֶשְך ְיֵמי-ֶאת ְויִּ ְהיּו ַהְרֵבה-כִּ ל יִּ א-כָּ ֶבל ֶשבָּ  .הָּ
חּור ְבַיְלדּוֶתיָך ט יֵמי ְבחּורֹוֶתיָך, ְשַמח בָּ ְבָך בִּ יְבָך לִּ יטִּ ְבָך, וִּ ע; ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶניָך, ְוַהֵלְך ְבַדְרֵכי לִּ י ַעל, ְודָּ ל-כִּ -כָּ

ט ְשפָּ ים ַבמִּ ֱאֹלהִּ יֲאָך הָּ  ֵאֶלה ְיבִּ
ֵסר י ֶבָך ַכַעס ְוהָּ לִּ ה רְוַהֲעבֵ , מִּ עָּ ֶרָך רָּ ְבשָּ י  :מִּ ֶבל, ְוַהַשֲחרּות ַהַיְלדּות-כִּ  .הָּ
 

Partea XI 
1 Zvârle pâinea ta pe fața apei căci peste un timp o vei găsi. 
2 Dă o parte86 la șapte și chiar la opt căci nu vei ști ce va fi rău peste țară. 
3 Dacă se vor umple norii, apă peste țară vor goli și dacă va cade copac la sud și dacă 
la nord – loc în care o să cadă copacul acolo va fi el. 
4 Cel care de vânt păzește, nu va semăna și cel care se uită în nori, nu va secera. 
5 Când nu înțelegi tu care este drumul vântului cum oasele în burta plină87, așa nu vei 
înțelege fapta Dumnezeului care va face pe toate. 
6 Dimineața seamănă sămânța ta și seara nu odihni mâna ta căci nu știe care va 
izbândi, aceasta ori asta și dacă amândouă ca unul sunt bune. 
7 Și dulce e lumina și bine e la ochi să vadă soarele. 
8 Chiar dacă ani mulți va trăi omul, de toți o să se bucure și va ține minte zilele 
întunericului, că multe vor fi și tot ce vine este răsuflu. 
9 Bucură flăcău în copilăria ta și inima ta va fi bună cu tine în tinerețea ta și să mergi pe 
drumurile inimii tale și după vederile ochilor tăi și să știi că de toate acele te va aduce 
Dumnezeul la judecată. 

                                        
85 Nerodul care nu știe drumul la oraș va obosi din cauza asta. 
86 Împarte. 
87 Cum plodul în burtă de femeie însărcinată. 
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10 Și înlătură furie din inima ta și trece răutate din carnea88 ta căci copilăria și zilele cu 
păr negru sunt răsuflu. 
 

 פרק יב

יֵמי, ְבחּוֹרֶתיָך:בֹוְרֶא -ּוְזֹכר, ֶאת א ים, ֲאֶשר תֹאַמר ֵאין-ַעד ֲאֶשר לֹא  יָך, בִּ נִּ יעּו שָּ גִּ ה, ְוהִּ עָּ רָּ י -יָֹּבאּו, ְיֵמי הָּ לִּ
ֶהם ֵחֶפץ  .בָּ

ֶשם-ַעד ֲאֶשר לֹא ב ים, ַאַחר ַהגָּ בִּ בּו ֶהעָּ ים; ְושָּ בִּ ֵרַח, ְוַהכֹוכָּ אֹור, ְוַהיָּ  .ֶתְחַשְך ַהֶשֶמש, ְוהָּ
ֲארֻ ַביֹום, שֶ  ג ֹראֹות בָּ ְשכּו הָּ ֵעטּו, ְוחָּ י מִּ ְטלּו ַהֹּטֲחנֹות כִּ ל; ּובָּ יִּ ְתַעְּותּו, ַאְנֵשי ֶהחָּ ת, ְוהִּ ֻזעּו ֹשְמֵרי ַהַביִּ  .בֹותיָּ
ל ד ַשחּו כָּ פֹור, ְויִּ ה; ְויָּקּום ְלקֹול ַהצִּ ְשַפל קֹול ַהַּטֲחנָּ ם ַבשּוק, בִּ ַתיִּ יר-ְוֻסְגרּו ְדלָּ  .ְבנֹות ַהשִּ
ה: ה יֹונָּ ֲאבִּ ֵפר הָּ ב, ְותָּ גָּ ְסַתֵבל ֶהחָּ ֵקד ְויִּ ֵנאץ ַהשָּ ים ַבֶדֶרְך, ְויָּ אּו, ְוַחְתַחתִּ רָּ ֹבַּה יִּ גָּ י  ַגם מִּ ם ֶאל-כִּ דָּ אָּ -ֹהֵלְך הָּ

ים ְבבּו ַבשּוק ַהסֹוְפדִּ מֹו, ְוסָּ  .ֵבית עֹולָּ
רּוץ גֻלַ -ַעד ֲאֶשר לֹא ו ֵתק( ֶחֶבל ַהֶכֶסף, ְותָּ ֶבר ַכד ַעלירחק )ֵירָּ שָּ ב; ְותִּ הָּ ֹרץ ַהַגְלַגל ֶאל-ת ַהזָּ  .ַהבֹור-ַהַמבּוַע, ְונָּ
ר ַעל ז פָּ שּוב, ֶאל-ְויָֹּשב ֶהעָּ רּוַח תָּ יָּה; ְוהָּ ֶרץ, ְכֶשהָּ אָּ ּה-הָּ נָּ ים ֲאֶשר ְנתָּ ֱאֹלהִּ  .הָּ

ֶבל ח ַמר ַהקֹוֶהֶלת, ַהֹכל הָּ ים אָּ לִּ  .ֲהֵבל ֲהבָּ
יָּה ֹקֶהֶלת חָּ  ט ם:ְוֹיֵתר, ֶשהָּ ַמד כָּ ים ַהְרֵבה-ַדַעת ֶאת-עֹוד, לִּ לִּ ֵקן ְמשָּ ֵקר, תִּ ֵזן ְוחִּ ם, ְואִּ עָּ  .הָּ
ְבֵרי י ְמצֹא דִּ ֵקש ֹקֶהֶלת, לִּ ְבֵרי ֱאֶמת-בִּ תּוב ֹיֶשר, דִּ  .ֵחֶפץ; ְוכָּ

ְתנּו, ֵמרֹ  יא ים ַבֲעֵלי ֲאֻספֹות; נִּ ְרֹבנֹות, ּוְכַמְשְמרֹות ְנטּועִּ ים ַכדָּ מִּ ְבֵרי ֲחכָּ דדִּ  .ֶעה ֶאחָּ
ֵהר: יב זָּ י הִּ ה, ְבנִּ ר  ְוֹיֵתר ֵמֵהמָּ שָּ ַעת בָּ ים ַהְרֵבה ֵאין ֵקץ, ְוַלַהג ַהְרֵבה ְיגִּ רִּ  .ֲעשֹות ְספָּ
ע: ֶאת יג ְשמָּ ר, ַהֹכל נִּ בָּ א ְוֶאת-סֹוף דָּ ים ְירָּ ֱאֹלהִּ יו -הָּ ְצֹותָּ ימִּ ל-ְשמֹור, כִּ ם-ֶזה כָּ דָּ אָּ  .הָּ
י, ֶאת יד ל-כִּ אֱ -כָּ לַמֲעֶשה, הָּ ט, ַעל כָּ ְשפָּ א ְבמִּ ים יָּבִּ ם:-ֹלהִּ ם  ֶנְעלָּ ם-אִּ ע-טֹוב, ְואִּ  .רָּ
 

Partea XII 
1 Și ține minte Făcătorul tău în zilele tinereții tale până când nu vor veni zilele răului și 
au venit ani de care să spui: de ei nu am dorință. 
2 Până când nu va întuneca soarele și lumina și luna și stelele; și au înturnat norii după 
ploaie. 
3 În ziua când vor tremura paznicii casei89 și se vor strâmba flăcăii trupei90 și s-au 
anulat măcinătoarele91 căci s-au împuținat și când s-au întunecat cei care văd în vatră92. 
4 Și au fost închise ușile două în piață93, joasă este vocea morii94 și se va scula la vocea 
pasării95 și vor slăbi toate viersuirile96. 
5 Și de înălțime se tem și de piedici pe drum și va îmboboci migdalul97 și se va târî 
lăcusta și va fi stânjenit orgasmul căci merge omul la casa veșniciei lui și se învârteau în 
piață pomenitorii. 
6 Și până când nu se va desprinde funia de argint și se va sfărâma bila de aur și se va 
sparge oală la izvor și va fugi roata la groapă98. 

                                        
88 Trupul. 
89 Coapsele ori șoldurile sau poate coastele. 
90 Picioarele. 
91 Măselele. 
92 Ochii. 
93 Buzele. 
94 Gura. 
95 Cu noaptea în cap. 
96 Nu va auzi bine. 
97 Va încărunți. 
98 Imagini diverse ale morții nu foarte inteligibile în ziua de azi. 
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7 Și va întoarce țărâna la pământ cum a fost și sufletul se va întoarce la Dumnezeul 
care l-a dat pe el. 
8 Răsuflarea răsuflărilor a spus Propovăduitorul totul este răsuflu. 
9 Și mai mult decât a fost Propovăduitorul înțelept încă a învățat el poporul cunoaștere 
și a cântărit și a cercetat, a întocmit pilde multe. 
10 A căutat Propovăduitorul să găsească cuvinte plăcute și scris drept, vorbele 
adevărului. 
11 Vorbe de înțelepți sunt ca pinteni și precum cuie sunt plantați stăpâni de 
mănunchiuri99; sunt date de un singur păstor100. 
12 Și mai mult decât ei101, fiul meu te ferește a face cărți multe, fără sfârșit și multă 
vorbărie este oboseala cărnii102. 
13 Sfârșit de vorbă totul vom auzi: pe Dumnezeul să temi și poruncile Lui va păzi căci 
asta este tot ce este omul. 
14 Căci la fiecare faptă Dumnezeul va aduce la judecată pentru orice neștiut103 fie că 
este bun și fie că este rău. 

                                        
99 Cărți sau mănunchiuri de papirusuri. 
100 Probabil Dumnezeu. 
101 Stăpânii de mănunchiuri. 
102 Trupului. 
103 Fapt neștiut. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


