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Chapter 1: 4QQoh 

b 

10 

4QQoh b ]מלפננו היה אשר[ בר היה לעולמים]כ הוא חדש זה ראה שיאמר דבר יש[ 
11 

4QQoh b ]לאחרנה שיהיו עם זכרון להם[ ם שיהיו לוא יהיה]לאחרני וגם לראשנים זכרון אין[ 
12 

4QQoh b ]בירושלם ישראל על ך[הלת הייתי מל]ק אני[ 
13 

4QQoh b ]ענין רע נתן  ]הוא השמים תחת נעשה אשר כל[ ל]ע בחכמה ולתור[ת לבי לדרוש ]א ונתתי
 ]בו לענות האדם לבני אלהים[

14 

4QQoh b ]רוח ורעות הבל הכל והנה השמש[ אשר נעשו תחת ]המעשים כל את ראיתי[ 
 

  



? 

 
4QQoh b ]????[ aגבו ]??????[b?]????[ 

Chapter 5: 4QQoh 

a 

13 

4QQoh a ]מה]מאו בידו ואין בן והוליד רע בענין ההוא העשר ואבד 
14 

4QQoh a דו]בי שילך בעמלו ישא לא ומאומה[כשבא  ]ללכת ישוב ערום אמו מבטן יצא[ כיא 
15 

4QQoh a  לרוח שיעמל[ומה יתרון לו  ]ילך כן שבא עמת כול חולה רעה[גם זה[ 
16 

4QQoh a ]וקצף וחליו הרבה[ כעסו] יאכל בחשך ימיו כול גם[ 
17 

4QQoh a ]שיעמל[בה בכול עמלו ]טו ולראות ולשתות לאכול יפה אשר[אני טוב  ]י[ת]ראי אשר הנה[ 
 ]חלקו הוא כי האלהים[ אשר נתן לו ]חייו ימי מספר השמש תחת[

a There are three letters here that are incapable of determining what word they’re apart of, and exactly which verse. The space would indicate them to be from verse 15, 
but due to the fragmentary nature of the manuscript, it is impossible to give a definite answer. 
b There is the top of a letter visible here that is unable to be determined which one it actually is. 

                                                            



Chapter 6: 4QQoh 

a 

1 

4QQoh a ]אדם[א על ה]הי ורבה השמש תחת ראיתי אשר רעה יש[ 
3 

4QQoh a ]וגם הטובה מן תשבע לא ונפשו שניו ימי שיהיו ורב יחיה רבות ושנים מאה איש יוליד אם[ 
 אמרתי טוב הנפל ממנו ]לו היתה לא קבורה[

4 

4QQoh a יכסה שמו ובחושך הלך כי בהבל בה ובחושך 
5 

4QQoh a  ידע נוחת לזה מזהגם שמש לוא ראה ולוא 
6 

4QQoh a ואם לוא חיה אלף שנים פעמים וטובה לוא ראה הלוא אל מקום אחד הכול הולך 
7 

4QQoh a א[כול עמל האדם לפיהו וגם הנפש לוא תמל[ 
8 

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



12 

4QQoh a ]יהיה מה לאדם יד[שם יג]ע[י] ו הבלו חיי ימי מספר בחיים לאדם טוב מה יודע מי כי[ 
 ש]השמ תחת אחריו[

Chapter 7: 4QQoh 

a 

1 

4QQoh a  לדו]הו מיום המות ויום טוב[ן מ]ש[מטוב שם 
2 

4QQoh a ל א ן]ית והחי האדם[ואה כול סוף ]ה באשר[ מחה]ש בית אל מלכת אבל[ טוב ללכת אל בית
 לבו

3 

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

4QQoh a בבית שמחה ]כסילים ולב[ לב חכמים בית אבל 
5 

4QQoh a  שיר כסילים עלשמו]מ חכם[טוב לשמוע גערות 
6 

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



7 

4QQoh a ]מתנה לב את[ חכם ויעוה] יהולל העשק כי[ 
8 

4QQoh a ]רוח מגבה רוח ארך טוב[מרשיתו  ]דבר אחרית טוב[ 
9 

4QQoh a ]ינוח כסילם בחיק כעס כי לכעוס ך[חורב ]תבהל אל[ 
10 

4QQoh a ]זה על שאלת מחכמה לא כי מאלה טובים היו הראשנים שהימים היה מה תאמר[ל ]א[ 
19 

4QQoh a בעיר ]היו[ש] שליטים מעשרה כם[לחתעזר  ]חכמה[ה 
20 

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