קהלת פרק ג':
הפרק פותח ב"שיר העיתים"
לפני קריאת השיר העתיקי את הפסוק הפותח (א) ואת הפסוק החותם את השיר (ט):
________________________
________________________
איזו תחושה עולה מהמסגרת של השיר? ________________________
קראי את השיר .נסי לתת שתי פרשנויות שונות לעמדת קהלת בשיר זה.
________________________________________________

ולמי שאוהבת לחשוב אחרת.....
•

על פי הטעמים יש לעמד את הפסוק הראשון כך:
"לכל זמן
ועת לכל חפץ
תחת השמיים"

חסידים היו נוהגים להזיז את סימני הפיסוק ולקרוא פסוק זה כך:
לכל זמן ועת
לכל חפץ תחת השמיים
נסי להגדיר את ההבדל בין הקריאה הרגילה לקריאה הדרשנית.
•

יהודה עמיחי טוען שקהלת לא צדק.

מה ההבדל העקרוני בין התפיסה אותה מציג קהלת לזו של עמיחי?

אָ דָ ם ְּבחַ יָיו
מאת יהודה עמיחי

אָ דָ ם בְּ חַ יָיו אֵ ין לֹו זְּמַ ן שֶׁ יִּהְּ יֶׁה לֹו
זְּמַ ן לַכֹּ ל.
וְּ אֵ ין לֹו עֵת שֶׁ ִּתהְּ יֶׁה לֹו עֵת
לְּ כָל חֵ פֶׁץ .קֹּ הֶׁ לֶׁת ל ֹּא צָ דַ ק כְּ שֶׁ אָ מַ ר כְָך.

אָ דָ ם צָ ִּריְך לִּ ְּשנ ֹּא וְּ ֶׁלאֱהֹּ ב בְּ בַ ת אַ חַ ת,
בְּ אֹותָ ן עֵי ַנ ִּים לִּ בְּ כֹות ּובְּ אֹותָ ן עֵי ַניִּם לִּ צְּ חֹּ ק
בְּ אֹותָ ן יָדַ יִּם לִּ זְּרֹּ ק אֲבָ נִּ ים
ּובְּ אֹותָ ן יָדַ יִּם ֶׁלאֱסֹּ ף אֹותָ ן,
ּומלְּ חָ מָ ה בָ אַ הֲבָ ה.
ַלעֲׂשֹות אַ הֲבָ ה בַ ִּמלְּ חָ מָ ה ִּ

וְּ לִּ ְּׂשנ ֹּא וְּ לִּ סְּ ֹלחַ וְּ לִּ זְּכֹּ ר וְּ לִּ ְּשכֹּ חַ
ּולְּ סַ דֵ ר ּולְּ בַ לְּ בֵ ל וְּ ֶׁלאֱכֹּ ל ּולְּ ַע ֵכל
טֹוריָה אֲרֻ כָה
אֶׁ ת מַ ה שֶׁ הִּ יסְּ ְּ
עֹוׂשָ ה בְּ שָ נִּ ים ַרבֹות ְּמאֹּ ד.

אָ דָ ם בְּ חַ יָיו אֵ ין לֹו זְּמַ ן.
כְּ שֶׁ הּוא ְּמאַ בֵ ד הּוא ְּמחַ פֵׂש
כְּ שֶׁ הּוא מֹוצֵ א הּוא שֹוכֵחַ ,
כְּ שֶׁ הּוא שֹוכֵחַ הּוא אֹוהֵ ב
ּוכְּ שהּוא אֹוהֵ ב הּוא מַ ְּתחִּ יל לִּ ְּשכֹוחַ .

וְּ נַפְּ שֹו לְּ מּודָ ה,
וְּ נַפְּ שֹו ִּמקְּ צֹועִּ ית ְּמאֹּ ד
נִּשאָ ר חֹובֵ ב
ַרק ּגּופֹו ְּ
תָ ִּמידְּ .מנַסֶׁ ה וְּ טֹועֶׁה
ּומ ְּתבַ לְּ בֵ ל
ל ֹּא לֹומֵ ד ִּ
ִּשכֹור וְּ עִּ ּוֵר בְּ תַ עֲנּוגָיו ּובְּ מַ כְּ אֹובָ יו.

מֹות ְּתאֵ נִּ ים יָמּות בַ סְּ תָ ו
ּומלֵא עַצְּ מֹו ּומָ תֹוק,
ְּמצּומָ ק ְּ
הֶׁ עָלִּ ים ִּמ ְּתיַבְּ ִּשים עַל הָ אֲדָ מָ ה,
וְּ הָ ֲענָפִּ ים הָ עֲרֻ ִּמים כְּ בָ ר מַ צְּ בִּ יעִּ ים
אֶׁ ל המַ קֹום שֶׁ בֹו זְּמַ ן לַכֹּ ל.

בהמשך הפרק :קהלת על א-הים.
העתיקי את הפסוקים בהם מדבר קהלת על א-הים:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________

•

איזה א-הים מצטייר מדבריו?

•

מה יחסו לאדם?

•

כיצד צריך האדם להתייחס אליו?

