
Ecclesiastes (Qohelet) / קהלת - According to 4Q109 Qohelet 

a (4QQoh 

a) - Verse Order 
 

Chapter 5 
 ׃מה]מאו] [בידו] [ואין] [בן] [והוליד] [רע] [בענין] [ההוא] [העשר] [ואבד[ 31

 ׃דו]בי] [שילך] [בעמלו] [ישא] [לא] [ומאומה[כשבא  ]ללכת] [ישוב] [ערום] [אמו] [מבטן] [יצא[ כיא 14
 ׃]לרוח] [שיעמל[ומה יתרון לו  ]ילך] [כן] [שבא] [עמת] [כול] [חולה] [רעה[גם זה  15
 ׃]וקצף] [וחליו] [הרבה[ כעסו] יאכל] [בחשך] [ימיו] [כול] [גם[ 16
בה בכול עמלו ]טו] [ולראות[ ]לשתותו] [לאכול] [יפה] [אשר[אני טוב  ]י[ת]ראי] [אשר] [הנה[ 17
 ׃]חלקו] [הוא] [כי] [האלהים[ אשר נתן לו ]יויח] [ימי] [מספר] [השמש] [תחת] [שיעמל[

Chapter 6 
 ׃]אדם[א על ה]הי] [ורבה] [השמש] [תחת] [ראיתי] [אשר] [רעה] [יש[ 1
] תשבע] [לא] [ונפשו] [שניו] [ימי] [שיהיו] [ורב] [יחיה] [רבות] [ושנים] [מאה] [איש] [יוליד] [אם[ 3
 ׃אמרתי טוב הנפל ממנו ]לו] [היתה] [לא] [קבורה] [וגם] [הטובה] [מן[
 ׃יכסה שמו ובחושך הלך כי בהבל בה ובחושך 4
 ׃גם שמש לוא ראה ולוא ידע נוחת לזה מזה 5
 ׃ואם לוא חיה אלף שנים פעמים וטובה לוא ראה הלוא אל מקום אחד הכול הולך 6
 ׃]א[כול עמל האדם לפיהו וגם הנפש לוא תמל 7
 ׃]החיים[ לנג ךללה ]יודע] [לעני] [מה] [הכסיל[ מןכמה יותר לחכם  8



] לאדם] [יד[שם יג]ע[י] ו] [הבלו] [חיי] [ימי] [מספר] [בחיים] [לאדם] [טוב] [מה] [יודע] [מי] [כי[ 12
 ׃ש]השמ] [תחת] [אחריו] [יהיה] [מה[

Chapter 7 
 ׃לדו]הו] [מיום] [המות] [ויום] [טוב[ן מ]ש[מטוב שם  1
 ן]ית] [והחי] [האדם[ואה כול סוף ]ה] [באשר[ מחה]ש] [בית] [אל] [מלכת] [אבל[ ביתטוב ללכת אל  2
 ׃ל לבוא

 ׃לב טב]יי] [פנים] [ברע] [כי[טוב כעס משחוק  3
 ׃בית שמחהב ]כסילים] [ולב[ לב חכמים בית אבל 4
 ׃שיר כסילים עלשמו]מ] [חכם[טוב לשמוע גערות  5
 ׃]הבל] [זה] [וגם] [הכסיל[חת הסיר כן שחוק ]ת] [הסירים[כי כקול  6
 ׃]מתנה] [לב] [את[ חכם ויעוה] יהולל] [העשק] [כי[ 7
 ׃]רוח] [מגבה] [רוח] [ארך] [טוב[מרשיתו  ]דבר] [אחרית] [טוב[ 8
 ׃]ינוח] [כסילם] [בחיק] [כעס] [כי] [לכעוס] [ך[חורב ]תבהל] [אל[ 9

] שאלת] [מחכמה] [לא] [כי] [מאלה] [טובים] [היו] [הראשנים] [שהימים] [היה] [מה] [תאמר[ל ]א[ 10
 ׃]זה] [על[

 ׃בעיר ]היו[ש] שליטים] [מעשרה] [כם[לחתעזר  ]חכמה[ה 19
 ׃]יחטא] [לא[טוב ו שה]יע[ש ]בארץ] [צדיק] [אין] [אדם] [י[כ 20

  



Ecclesiastes (Qohelet) / קהלת - According to 4Q109 Qohelet 

a (4QQoh 

a) - Direct Transcription 

Fragment 1 Column 1 

 כיא 14מה ]בענין רע והוליד בן ואין בידו מאו5:13[ 1
 כשבא  ]יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת[ 2
 גם זה 15דו ]ומאומה לא ישא בעמלו שילך בי[ 3
 ומה יתרון לו  ]רעה חולה כול עמת שבא כן ילך[ 4
  כעסו ]יאכלגם כול ימיו בחשך 16שיעמל לרוח [ 5
 אני טוב  ]י[ת]הנה אשר ראי17הרבה וחליו וקצף [ 6
 בה בכול עמלו ]אשר יפה לאכול ולשתות  ולראות טו[ 7
 אשר נתן לו ]שיעמל תחת השמש מספר ימי חייו[ 8

 

Fragment 2 

 ]לו האלהים איש אשר יתן2אדם [א על ה]ורבה הי6:1[ 1
  



Fragment 1 Column 2, Fragments 3 -5, Fragment 6 Column 1 
 שמו ובחושך הלך1                                                                                                    

 כי בהבל בה ובחושך 4אמרתי טוב הנפל ממנו 6:3 1
 גם שמש לוא ראה ולוא ידע נוחת לזה 5יכסה  שמו2 2
 ואם לוא חיה אלף שנים פעמים וטובה 6מזה  3
 כול 7לוא ראה הלוא אל מקום אחד הכול הולך  4
  ]א[עמל האדם לפיהו וגם הנפש לוא תמל 5
  ]הכסיל מה לעני יודע[ כמה יותר לחכם מן8 6
  ]טוב מראה עינים מהלך נפש9החיים [ לנג ךללה 7
  ]מה שהיה כבר נקרא10גם זה הבל ורעות רוח [ 8
  ]שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם[ 9

  ]כי יש דברים הרבה מרבים11שהתקיף ממני [ 10
  ]יודע מה טוב לאדם כי מי12הבל מה יתר לאדם [ 11
  ]יד לאדם[שם יג]ע[י ]חיי הבלו ו מספר ימיבחיים [ 12
 ן מ]ש[מטוב שם 1:7ש ]מה יהיה אחריו תחת השמ[ 13
 טוב ללכת אל בית 2לדו ]טוב ויום המות מיום הו[ 14
 ואה כול סוף ]באשר ה[ מחה]אבל מלכת אל בית ש[ 15

1 The scribe added this superlinearly after he had accidentally skipped over the words. 
2 The scribe erased these letters from the text. 

                                                            



 טוב כעס משחוק 3ל לבו א ן]האדם והחי ית[ 16
 לב חכמים בית אבל 4לב טב]כי ברע פנים יי[ 17
 טוב לשמוע גערות 5בבית שמחה  ]ולב כסילים[ 18
 כי כקול 6 שיר כסילים ????3 עמושל]חכם מ[ 19
 חת הסיר כן שחוק הכסיל גם זה ]הסירים ת[ 20

20a ]??????[ הבל 
 

Fragment 1 Column 3 – Fragment 6 Column 2 
  ]כי העשק יהולל7 זה הבל הכסיל וגם7:6[ ?????4 1
  ]טוב אחרית דבר8את לב מתנה [ חכם ויעוה 2
  ]אל תבהל9טוב ארך רוח מגבה רוח [ מרשיתו 3
  ]ך לכעוס כי כעס בחיק כסילם ינוח[חורב 4
  ]תאמר מה היה שהימים הראשנים היו[ל ]א10[ 5

 ]Lines 6 – 16 missing due to fragmentary manuscript[ 

   ]כלם ירא אלהים יצא את ידך כי את18[ 17

3 The scribe erased some indecipherable letters here. 
4 The scribe erased some indecipherable letters here. 

                                                            



  ]מעשרה שליטים כם[לחתעזר  ]חכמה[ה19 18
  ]י אדם אין צדיק בארץ[כ20בעיר  ]היו[ש 19
  ]הדברים גם לכל21לא יחטא [טוב ו שה]יע[ש 20

 

  



Hebrew Comparison of the Text of Ecclesiastes (Qohelet) – Masoretic against 4Q109 Qohelet 

a (4QQoh 

a) 

Chapter 5 

13 

 Masoretic ְוָאַבד ָהֹעֶׁשר ַההּוא ְּבִעְנַין ָרע ְוהֹוִליד ֵּבן ְוֵאין ְּבָידֹו ְמאּוָמה

a( מה]בענין רע והוליד בן ואין בידו מאוואבד העשר ההוא [
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

None Extant Highlighted Diff. 

14 
 ֶׁשָּבא ּוְמאּוָמה לֹא־ִיָּׂשא ַבֲעָמלֹו ֶׁשֹּיֵל�ֶּבֶטן ִאּמֹו ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ּכְ ֲאֶׁשר ָיָצא מִ ּכַ 

 ְּבָידֹו
Masoretic 

 ]ומאומה לא ישא בעמלו שילך[כשבא  ]יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת[ כיא
 דו]בי[

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך יצא מבטן  -שר-א+י+כ
 בידו

Highlighted Diff. 

  



15 
 Masoretic ְוַגם־ֹזה ָרָעה חֹוָלה ָּכל־ֻעַּמת ֶׁשָּבא ֵּכן ֵיֵל� ּוַמה־ִּיְתרֹון לֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ָלרּוחַ 

a( ]שיעמל לרוח[ומה יתרון לו  ]רעה חולה כול עמת שבא כן ילך[גם זה 
 (4QQoh a

 Qohelet4Q109  

 .Highlighted Diff ל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח+ו+גם זה רעה חולה כ-ו-

16 
 Masoretic ַּגם ָּכל־ָיָמיו ַּבֹחֶׁש� יֹאֵכל ְוָכַעס ַהְרֵּבה ְוָחְליֹו ָוָקֶצף

a( ]הרבה וחליו וקצף[ כעסו ]יאכלגם כול ימיו בחשך [
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

None Extant Highlighted Diff. 

17 
ִהֵּנה ֲאֶׁשר־ָרִאיִתי ָאִני טֹוב ֲאֶׁשר־ָיֶפה ֶלֶאכֹול־ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְראֹות טֹוָבה ְּבָכל־ֲעָמלֹו 

 ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּפר ְיֵמי־ַחָּייו ֲאֶׁשר־ָנַתן־לֹו ָהֱא�ִהים ִּכי־הּוא ֶחְלקֹו
Masoretic 

בה בכול עמלו ]ולראות טו אשר יפה לאכול ולשתות[אני טוב  ]י[ת]אשר ראיהנה [
 ]הוא חלקו האלהים כי[ אשר נתן לו ]שיעמל תחת השמש מספר ימי חייו[

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

ל עמלו +ו+ולראות טובה בכ הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות
 הוא חלקו האלהים כי נתן לושיעמל תחת השמש מספר ימי חייו אשר 

Highlighted Diff. 



Chapter 6 

1 
 Masoretic ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוַרָּבה ִהיא ַעל־ָהָאָדם

a( ]אדם[א על ה]ורבה הייש רעה אשר ראיתי תחת השמש [
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

None Extant Highlighted Diff. 

3 
ִאם־יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי־ָׁשָניו ְוַנְפׁשֹו לֹא־ִתְׂשַּבע 

 ִמן־ַהּטֹוָבה ְוַגם־ְקבּוָרה לֹא־ָהְיָתה ּלֹו ָאַמְרִּתי טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל
Masoretic 

 ]תשבע ונפשו לאשניו  יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי אם[
 אמרתי טוב הנפל ממנו ]היתה לו קבורה לא הטובה וגם מן[

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

תשבע  שניו ונפשו לא יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי אם
 ^ממנו˅ ˅הנפל^אמרתי טוב היתה לו  קבורה לא הטובה וגם מן

Highlighted Diff. 

4 
 Masoretic ּוַבֹחֶׁש� ֵיֵל� ּוַבֹחֶׁש� ְׁשמֹו ְיֻכֶּסהִּכי־ַבֶהֶבל ָּבא 

a( יכסה שמו ובחושך הלך כי בהבל בה ובחושך
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff יכסה שמו שך+ו+ובח לך*ה* שך+ו+ובח *ה*כי בהבל ב



5 
 Masoretic ֶּזהַּגם־ֶׁשֶמׁש לֹא־ָרָאה ְולֹא ָיָדע ַנַחת ָלֶזה מִ 

a( גם שמש לוא ראה ולוא ידע נוחת לזה מזה
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff חת לזה מזה+ו+א ידע נ+ו+א ראה ול+ו+גם שמש ל

6 
 ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים ְוטֹוָבה לֹא ָרָאה ֲהלֹא ֶאל־ָמקֹום ֶאָחד ַהֹּכל

 הֹוֵל�
Masoretic 

 פעמים וטובה לוא ראה הלוא אל מקום אחד הכול ואם לוא חיה אלף שנים
 הולך

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

ל +ו+א אל מקום אחד הכ+ו+א ראה הל+ו+חיה אלף שנים פעמים וטובה ל +א+לו +ם+וא
 הולך

Highlighted Diff. 

7 
 Masoretic ָּכל־ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ְוַגם־ַהֶּנֶפׁש לֹא ִתָּמֵלא

a( ]א[לפיהו וגם הנפש לוא תמלכול עמל האדם 
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff א תמלא+ו+ל עמל האדם לפיהו וגם הנפש ל+ו+כ

  



8 
 Masoretic ִּכי ַמה־ּיֹוֵתר ֶלָחָכם ִמן־ַהְּכִסיל ַמה־ֶּלָעִני יֹוֵדַע ַלֲה�� ֶנֶגד ַהַחִּיים

a( ]החיים[ לנג ךללה ]הכסיל מה לעני יודע[ כמה יותר לחכם מן
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff ל החייםנג ךללהמה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע -י-כ

12 
ֵּצל ֲאֶׁשר ִמי־ַיִּגיד ִּכי ִמי־יֹוֵדַע ַמה־ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים ִמְסַּפר ְיֵמי־ַחֵּיי ֶהְבלֹו ְוַיֲעֵׂשם ּכַ 

 ַאֲחָריו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשָלָאָדם ַמה־ִּיְהֶיה 
Masoretic 

 ]יד[שם יג]ע[י]חיי הבלו ו מספר ימיבחיים  כי מי יודע מה טוב לאדם[
 ש]יהיה אחריו תחת השמ מה לאדם[

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

יגיד  -כצל אשר- שםחיי הבלו ויע מספר ימיבחיים  כי מי יודע מה טוב לאדם
 יהיה אחריו תחת השמש מה לאדם

Highlighted Diff. 

Chapter 7 

1 
 Masoretic ּיֹום ִהָּוְלדֹוֶּׁשֶמן טֹוב ְויֹום ַהָּמֶות מִ טֹוב ֵׁשם מִ 

a( לדו]טוב ויום המות מיום הו[ן מ]ש[מטוב שם 
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

None Extant Highlighted Diff. 



2 
ִמְׁשֶּתה ַּבֲאֶׁשר הּוא סֹוף ֶּלֶכת ֶאל־ֵּבית טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל־ֵּבית־ֵאֶבל מִ 

 ֶאל־ִלּבֹו ִיֵּתן ְוַהַחי ָּכל־ָהָאָדם
Masoretic 

ואה כול סוף ]באשר ה[ מחה]אבל מלכת אל בית ש[ טוב ללכת אל בית
 ל לבוא ן]והחי ית האדם[

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 סוף +כול+ +ה+באשר הוא *שמחה*אבל מלכת אל בית  טוב ללכת אל בית
 ל לבוא ןהאדם והחי ית -כל-

Highlighted Diff. 

3 
 Masoretic ְּׂשֹחק ִּכי־ְבֹרַע ָּפִנים ִייַטב ֵלבטֹוב ַּכַעס מִ 

a( לב טב]כי ברע פנים יי[טוב כעס משחוק 
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff לב ק כי ברע פנים ייטב+ו+טוב כעס משח

4 
 Masoretic ְוֵלב ְּכִסיִלים ְּבֵבית ִׂשְמָחהֵלב ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאֶבל 

a( בבית שמחה ]ולב כסילים[ לב חכמים בית אבל
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff ולב כסילים בבית שמחה בית אבל-ב-לב חכמים 

  



5 
 Masoretic ִאיׁש ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִליםטֹוב ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם מֵ 

a( שיר כסילים עמושל]חכם מ[טוב לשמוע גערות 
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff שיר כסילים ע+ו+שמ-יש-*ל*ת חכם מ+ו+ע גער+ו+טוב לשמ

6 
 Masoretic  קֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר ֵּכן ְׂשֹחק ַהְּכִסיל ְוַגם־ֶזה ָהֶבלִּכי כְ 

a( ]זה הבל הכסיל וגם[חת הסיר כן שחוק ]הסירים ת[כי כקול 
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff זה הבל הכסיל וגםק +ו+כי כקול הסירים תחת הסיר כן שח

7 
 Masoretic ִּכי ָהֹעֶׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד ֶאת־ֵלב ַמָּתָנה

a( ]את לב מתנה[ חכם ויעוה ]כי העשק יהולל[
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff את לב מתנה *עוה*כי העשק יהולל חכם וי

8 
 Masoretic ְּגַבּה־רּוחַ ֵראִׁשיתֹו טֹוב ֶאֶר�־רּוַח מִ טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר מֵ 

a( ]טוב ארך רוח מגבה רוח[מרשיתו  ]טוב אחרית דבר[
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff רוח מגבה רוחשיתו טוב ארך -א-טוב אחרית דבר מר



9 
 Masoretic ַאל־ְּתַבֵהל ְּברּוֲח� ִלְכעֹוס ִּכי ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים ָינּוחַ 

a( ]ך לכעוס כי כעס בחיק כסילם ינוח[חורב ]אל תבהל[
 (4QQoh a

 Q109 Qohelet4 

None Extant Highlighted Diff. 

10 
ָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ֵאֶּלה ִּכי לֹא מֵ ַאל־ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה ֶׁשַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ָהיּו טֹוִבים מֵ 

 ַעל־ֶזה
Masoretic 

 ]טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת תאמר מה היה שהימים הראשנים היו[ל ]א[
 ]זה על[

)a
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

None Extant Highlighted Diff. 

19 
 Masoretic ֲעָׂשָרה ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִעירַהָחְכָמה ָּתֹעז ֶלָחָכם מֵ 

a( בעיר ]היו[ש ]מעשרה שליטים כם[לחתעזר  ]חכמה[ה
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff היו בעיר-ר-ש-א-מעשרה שליטים  לחכם +ר+החכמה תעז

  



20 
 Masoretic ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה־ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטאִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק 

a( ]לא יחטא[טוב ו שה]יע[ש ]י אדם אין צדיק בארץ[כ
 (4QQoh a

 4Q109 Qohelet 

 .Highlighted Diff יעשה טוב ולא יחטא-ר-ש-א-כי אדם אין צדיק בארץ 

 


	Ecclesiastes (Qohelet) / קהלת - According to 4Q109 Qohelet a (4QQoh a) - Verse Order
	Ecclesiastes (Qohelet) / קהלת - According to 4Q109 Qohelet a (4QQoh a) - Direct Transcription
	Hebrew Comparison of the Text of Ecclesiastes (Qohelet) – Masoretic against 4Q109 Qohelet a (4QQoh a)
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7


