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:'שאלות לעמוס פרק ה
איזה פסוק בפרקנו גרם לדוד המלך לדלג על האות נ' במזמור קמה המכונה "אשרי"? לפי
):הגמרא למה דוד דלג על האות נון? (בבלי ברכות ד
מה פרוש הביטוי "דרשוני" בפסוק ד'? מה מבקש הנביא משומעיו? (ע' רש"י ונא להביא ראייה
-יד? מה משמעות המילה "לדרש" ב- מה משמעות המילה "דרשו" בפסוקים ו' ו.)'מפסוק ה
 של, אך שונים, נא לדייק במשמעויות הדומים.)כב:"ותלך [רבקה] לדרש את ה'" (בראשית כה
.הפועל
מה הם החטאים בן אדם למקום ובן אדם לחברו שחטאו בהם בית ישראל? מה עיקר חטאם
.בפרק זה? השווה לחטאים בפרקים הקודמים
, אבן עזרא,כה לגבי הקרבת קרבנות במשכן במדבר? (ע' רש"י:מה מלמד אותנו עמוס ה
)ומלבי"ם
Questions for Amos Perek 'ה:

.1
.2

.3
.4

1. Which verse in our chapter caused King David to leave the letter nun out of
Psalm 145, more commonly known as "Ashrei"? According to the Gemara in
bBerakhot 4b, why did David skip this letter?
2. What is the meaning of the command dirshuni in verse 4? What is the prophet
advising his audience to do? (See Rashi and bring proof from verse 5.) What is
the meaning of dirshu in verses 6 and 14? What is the meaning of the infinitive
verb liderosh in Breishit 25:22. Please clarify the similar, yet somewhat different,
meanings of the verb.
3. What sins between man and God and between man and man was the House of
Israel accused of in our chapter? What is their primary sin in this chapter?
Compare these sins to their sins in previous chapters.
4. Were sacrifices performed by the Israelites in the Tabernacle in the desert? (See
Amos 5:25: Rashi, Ibn Ezra, and Malbim.)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/amos/prakim/ros-dirshu-ethashem.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/amos/prakim/ros-kihagalgal.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/amos/prakim/ros-zvachimumincha.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_5/

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

