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:'שאלות לעמוס פרק ג
 איך פסוק ב' נותנת. ישנם אנשים שמצביעים על מושג "עם הנבחר" כדוגמה לשחצנות לאומית.1
?תשובה לאותה טענה
."' וכו, כמו "הישאג אריה ביער,ו נמצאת סדרה של שאלות שמהוות משלים- בפסוקים ג.2
 הנה ארבע דוגמאות למסר.פרשני המקרא הציעו כמה אופציות כנמשלים לאותם משלים
:שהנביא רוצה להביע על ידי המשלים האלו
 אלא הוא מוכרח להעביר, הנביא אינו חופשי לכבוש את נבואתו, אם ה' מדבר לנביא
.את נבואתו לעם
. אלא אם כן העם עושה תשובה, דבריו בהכרח יתקיימו, אם ה' מבטיח עונש לעם
.' אינה באה אלא אחרי אזהרה על ידי נביאי ה, כל רעה שתבוא על עם ישראל
. זה תמוה שבני ישראל לא שבים בתשובה אחרי כל האזהרות של הנביאים
?איזה מסר קשור לאיזה משל מן הסדרה של משלים
 איך הפסוקים ההם משפיעים על הבנתנו של.י"ג- פסוקים י"ב,' עיי' להלן בספר עמוס פרק ז.3
?'פסוק ח' בפרק ג
Questions for Amos Perek 'ג:
1. There are people who point to the concept of “the chosen people” as an example
of national arrogance. How does pasuk 2 give a response to that claim?
2. In pesukim 3-6 there is a series of questions which are parables, such as, “Does
the lion roar in the forest, etc.” Interpreters of Scripture have offered a variety of
options to understand the meaning of these parables. Here are four examples of
the message that the prophet wants to convey through his parables:
 If Hashem speaks to a prophet, the prophet is not free to suppress his
prophecy, but is compelled to pass it along to the people.
 If Hashem promises to punish a people, His words will of necessity be
fulfilled, unless the people repent.
 Any evil that befalls the Jewish people is always preceded by a warning
from God’s prophets.
 It is amazing that even after all the warnings of the prophets, the people
still do not repent.
Which message belongs with which parable from the series of parables?
3. See further on in Amos, chapter 7, pesukim 12-13. How do those pesukim affect
our understanding of pasuk 8 in chapter 3?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/amos/prakim/ros-rakotchem.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/amos/prakim/aiz-nevuatchurban.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/amos/all-book/aiz-arnd-sheelotamos.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/amos_chapter_3/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

