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  ד'התשע כסלו                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

                " על מכרם בכסף צדיק "–נבואת עמוס 
  )והרב יהודה שביב, הרב משה ליכטנשטיין, על פי שיעורים של הרב יהושע אייזנברג(  שבויפרשת ל

  
  :א'  אעמוס. 1
- ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ָהָיה ַבּנְֹקִדים ִמְּתקֹועַ - ִּדְבֵרי ָעמֹוס ֲאֶׁשרא

יֹוָאׁש ֶמֶלְך -ְיהּוָדה ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶּבן-ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶלְך 

  .ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ָהָרַעׁש
 :'ו', ויקרא רבה פרשה ו. 2

 נביא בן - ושם אביו כל נביא שנתפרש שמו: יוחנן' אמר ר
וכל שנתפרש שמו ולא שם אביו הוא נביא ולא בן נביא , נביא

ורבנן אמרין בין שנתפרש שמו ובין שלא נתפרש שמו נביא ... 
לא נביא אנכי ולא בן נביא 'שכן עמוס אומר לאמציה , בן נביא

אף , מה הוא שהיה נביא אמר איני נביא) יד' ז' עמ(' אנכי
  . אין אבי נביאאביו שהיה נביא אמר

  :'עמוס ז. 3
, מאחרי הצאן' ויקחני ה, כי בוקר אנכי ובולס שקמים"

 " לך הנבא אל עמי ישראל' ויאמר אלי ה
  :א"ע, ח"נדרים ל. 4

עמוס בעל בקר היה ושקמים לו , כל הנביאים עשירים היו

   .בשפלה
  : ד' ג' מלכים ב. 5
ה אלף והשיב למלך ישראל מא, ומישע מלך מואב היה נוקד"

 " ומאה אלף אילים צמר, כרים
  :ק מבאר"רד. 6

ונקרא נוקד לפי שרוב הבהמות יש להם כתמים שחורים או 
 מן נקוד וטלוא, לבנים

  :אברבנאל. 7
וזה כולו .  לוקט שקמים למאכל בקריו-ובולס שקמים "

  "שהיה אדם רש, מליצה
 "ומה שפירשתי אני הוא הנכון על דרך הפשט"
 יהודה בר' עזריה בשם ר' רבה דורש רבמדרש ויקרא . 8

  :סימון
]. גמגמן ביוונית. [שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוסא

ה על מן לאשראה שכינתיה אלא על "אמרין לא הוה ליה לקב
ה על "לא היה לו לקב: אמרו. [הדין קטיעא לישנא פסילוסא

 'ר' אמ]. מי להשרות שכינתו אלא על קטוע לשון גמגמן זה
. מפני שהיה עמוס בלשונו? חס למה נקרא שמו עמוספינ

 .כאילו טעון משא על לשונו, כבד לשון: כלומר[
  

  :כט-ד פסוקים כג"י' מלכים ב. 9
יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּוָדה -ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֲאַמְצָיהּו ֶבן- ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁשכג

ן ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹו-יֹוָאׁש ֶמֶלְך -ָמַלְך ָיָרְבָעם ֶּבן

-ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן-לֹא ָסר ִמָּכל 'ה ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני כד  .ָׁשָנה

ְּגבּול -הּוא ֵהִׁשיב ֶאת כה  .ִיְׂשָרֵאל-ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת
 י ִיְׂשָרֵאלֵק ֱאלֹ' הָים ָהֲעָרָבה ִּכְדַבר -ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד

  .ֲאִמַּתי ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפר-ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן-ר ְּבַידֲאֶׁשר ִּדּבֶ 
ֳעִני ִיְׂשָרֵאל מֶֹרה ְמאֹד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוֶאֶפס -ֶאת' הָרָאה - ִּכיכו

ֵׁשם -ִלְמחֹות ֶאת' הִדֶּבר - ְולֹאכז  .ָעזּוב ְוֵאין עֵֹזר ְלִיְׂשָרֵאל

 כח  .יֹוָאׁש-ִׁשיֵעם ְּבַיד ָיָרְבָעם ֶּבןִיְׂשָרֵאל ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ַוּיֹו
ִנְלָחם ַוֲאֶׁשר -ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ָעָׂשה -ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָיָרְבָעם ְוָכל

ֵהם - ֲהלֹא ֲחָמת ִליהּוָדה ְּבִיְׂשָרֵאל-ַּדֶּמֶׂשק ְוֶאת-ֵהִׁשיב ֶאת
  .לֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָראֵ -ְּכתּוִבים ַעל

 :ו"כ' בדברי הימים ב. 10
, וילחם בפלישתים... הוא בנה את אילות וישיבה ליהודה "

ויעזרהו האלוקים על פלישתים ועל  ...ויפרוץ את חומת גת
ויתנו העמונים מנחה . הערבים היושבים בגור בעל והמעונים

  "וילך שמו עד לבוא מצרים, לעוזיהו

  :ג"י' מלכים ב. 11
וביד בן ,  ויתנם ביד חזאל מלך ארם,בישראל' ויחר אף ה"

כי , כי לא השאיר ליהואחז עם  ...כל הימים, הדד בן חזאל
כי , ועשרת אלפים רגלי, ועשרה רכב, אם חמשים פרשים

  ."וישימם כעפר לדוש, איבדם מלך ארם
 :א' עמוס ט. 12

ויאמר הך הכפתור וירעשו , ניצב על המזבח' ראיתי את ה

  ...הסיפים

  :ד ה"זכריה י. 13
  כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה, ונסתם

 :וישעיה . 14
  והבית ימלא עשן, וינועו אמות הסיפים מקול הקורא

  :'פרק דדברים . 15
רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים "

והודעתם , ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, אשר ראו עיניך
אלקיך בחורב ‘  עמדת לפני דיום אשר. לבניך ולבני בניך

אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ‘ באמור ד
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ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת 
כי לא ראיתם , ונשמרתם מאד לנפשותיכם.. . בניהם ילמדון

פן תשחיתון . אליכם בחרב מתוך האש‘ כל תמונה ביום דבר ד
. ל תבנית זכר או נקבהועשיתם לכם פסל תמונת כל סמ

תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף 
תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים . בשמים

ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש . מתחת לארץ
ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית 

תחת כל אלקיך אתם לכל העמים ‘ להם ועבדתם אשר חלק ד
  ".השמים

  : ב טו"דברים ל. 16
, ה עשהו-ויטש אלו, שמנת עבית כשית, וישמן ישרון ויבעט"

  "וינבל צור ישעתו
  :ב כ"דברים ל. 17

כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש "
ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלוקים אחרים ועבדום ונאצוני 

  ".והפר את בריתי
  :ח, ג-ו ,בעמוס . 18

ַאְרָּבָעה לֹא -ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְוַעל-ַעל' ה ּכֹה ָאַמר ו

 ז  .ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים- ַעל ֲאִׁשיֶבּנּו
ֶאֶרץ ְּברֹאׁש ַּדִּלים ְוֶדֶרְך ֲעָנִוים ַיּטּו ְוִאיׁש -ֲעַפר-ַהּׁשֲֹאִפים ַעל

- ְוַעלח  .ֵׁשם ָקְדִׁשי-ַהַּנֲעָרה ְלַמַען ַחֵּלל ֶאת-ְוָאִביו ֵיְלכּו ֶאל
ִמְזֵּבַח ְוֵיין ֲענּוִׁשים ִיְׁשּתּו ֵּבית -ְּבָגִדים ֲחֻבִלים ַיּטּו ֵאֶצל ָּכל

ָהֱאמִֹרי ִמְּפֵניֶהם ֲאֶׁשר ְּכגַֹבּה -נִֹכי ִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ְוָאט  .ֱאלֵֹהיֶהם
ֲאָרִזים ָּגְבהֹו ְוָחסֹן הּוא ָּכַאּלֹוִנים ָוַאְׁשִמיד ִּפְריֹו ִמַּמַעל ְוָׁשָרָׁשיו 

ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם  י  .ִמָּתַחת

ָוָאִקים  יא  .ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי-ָנה ָלֶרֶׁשת ֶאתַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁש 
זֹאת ְּבֵני -ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים ַהַאף ֵאין

ַהְּנִביִאים -ַהְּנִזִרים ָיִין ְוַעל- ַוַּתְׁשקּו ֶאתיב.  'ה-ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם

ִעיק ַּתְחֵּתיֶכם ַּכֲאֶׁשר ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמ  יג.  ִצִּויֶתם ֵלאמֹר לֹא ִּתָּנְבאּו

 ְוָאַבד ָמנֹוס ִמָּקל ְוָחָזק יד.  ָּתִעיק ָהֲעָגָלה ַהְמֵלָאה ָלּה ָעִמיר

 ְותֵֹפׂש ַהֶּקֶׁשת לֹא טו.  ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו-ְיַאֵּמץ ּכֹחֹו ְוִגּבֹור לֹא-לֹא

 טז.  ֹוַיֲעמֹד ְוַקל ְּבַרְגָליו לֹא ְיַמֵּלט ְורֵֹכב ַהּסּוס לֹא ְיַמֵּלט ַנְפׁש
   'ה-ַההּוא ְנֻאם-ְוַאִּמיץ ִלּבֹו ַּבִּגּבֹוִרים ָערֹום ָינּוס ַּבּיֹום

 ַעל   ֲעֵליֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'הַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר - ִׁשְמעּו ֶאתא

ַרק  ב  .ַהִּמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר-ָּכל
ֵּכן ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם ֵאת -ל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ַעלֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמּכֹ

 ֲהִיְׁשַאג ד.  נֹוָעדּו-ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו ִּבְלִּתי ִאם ג.  ֹנֵֹתיֶכם ֲעו-ָּכל
-ַאְרֵיה ַּבַּיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו ֲהִיֵּתן ְּכִפיר קֹולֹו ִמְּמעָֹנתֹו ִּבְלִּתי ִאם

ַּפח -ַּפח ָהָאֶרץ ּומֹוֵקׁש ֵאין ָלּה ֲהַיֲעֶלה-ר ַעל ֲהִתּפֹל ִצּפֹוה.  ָלָכד

ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם לֹא - ִאםו.  ָהֲאָדָמה ְוָלכֹוד לֹא ִיְלּכֹוד-ִמן

ִּכי לֹא ַיֲעֶׂשה  ז  . לֹא ָעָׂשה'הִּתְהֶיה ָרָעה ְּבִעיר וַ -ֶיֱחָרדּו ִאם

 ַאְרֵיה ח.  ָבָדיו ַהְּנִביִאיםעֲ -ָּגָלה סֹודֹו ֶאל- ָּדָבר ִּכי ִאם'הֲאדָֹני 

  . ִּדֶּבר ִמי לֹא ִיָּנֵבא'הָני -ָׁשָאג ִמי לֹא ִייָרא ֲאדֹ
  
  
  

  :ה-ד' עמוס ב. 19
ַאְרָּבָעה לֹא -ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ְיהּוָדה ְוַעל- ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעלד

ַּיְתעּום ּתֹוַרת ְיהָוה ְוֻחָּקיו לֹא ָׁשָמרּו וַ -ָמֳאָסם ֶאת- ַעל ֲאִׁשיֶבּנּו

 ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ִּביהּוָדה ה  .ָהְלכּו ֲאבֹוָתם ַאֲחֵריֶהם-ִּכְזֵביֶהם ֲאֶׁשר

   .ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוָׁשָלִם
  : )35' עמ (ל באיש האמונה"יק זצ'הרב סולוביצ. 20

-תפילה ונבואה הן שתי הגדרות נרדפות לדו, כללו של דבר"
  ".לקים והאדםשיח הנושא אופי של ברית בין הא

  : כו, ט"מ, בראשית. 21
  "תהיין לראש יוסף ולקדקד  נ ז י ר  אחיו"

  : טז, ג"ל, דברים. 22
  . "תבואתה לראש יוסף  ולקדקד  נ ז י ר  אחיו"

 :א' על עמוס גק "רד. 23
לפיכך אפקד , לפי שידעתי אתכם ובחרתי בכם מכל עם

 שאתם ראיתם וידעתם את כל ,עליכם את כל עוונותיכם
אותותי ומופתי שעשיתי לכם והטבתי לכם לפיכך הדין הוא 

כי המלך יכעוס על עבדיו . שאפקוד עליכם עוונותיכם
יותר ממה שיכעס על , העומדים לפניו אם יעברו מצוותיו

ם אינו חושש "כי משפחת העכו. אחרים הרחוקים ממנו
עליהם אם ייטיבו או ירעו אלא אם יהיה חמס גדול כדור 

ל ישראל לפי שהם קרובים אלי אענישם על אב... המבול
ל בפסוק "וכמו שפרשו רז, עוונם כמו שאמר בקרובי אקדש

  ...וסביביו נשערה מאד
  :ן בשער הגמול"הרמב. 24

לפי המידה הזאת ישראל רובן יש להם צער ויסורין בעולם 
אי אפשר לאומות בלא ? כיצד. הזה יותר משאר האומות

אלא . ר לישראל בלא עבירותואי אפש, צדקה ומעשים נאים
ם אובדין בעונש עבודת אלילים שלהם "שהאומות עובדי עכו

שדבקים ביוצר הכל , חלקם בחיים, וישראל, לגיהנום ואבדון
ולפיכך הדין מתוח כנגד כל ישראל ליפרע מהן ליכלוך ' ית

ומידת הטוב פרוסה על האומות עובדות , עוונות בעולם הזה
לם הזה על מעשים נאים וצדקה אלילים לשלם להם שכר בעו

 רק אתכם ידעתי וגו: זהו שנאמר, שעושין
  :א, ה"פ, בראשית רבה. 25

כי אנכי ידעתי את המחשבת ': שמואל בר נחמן פתח' ר"
, ירמיה(' לתת לכם אחרית ותקוה... אשר אנכי חשב עליכם

ויוסף ;  שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף-) יא, ט"כ
ראובן היה עסוק בשקו ; ניתוהיה עסוק בשקו ובתע

ויהודה היה ; ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו; ובתעניתו
 בורא אורו של -ה היה עוסק "והקב; לו אישה עסוק ליקח

  "  מלך המשיח
  :ח-ה, ה"מ, בראשית. 26

כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני ... ועתה אל תעצבו"
לכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות ... אלהים לפניכם
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי . לפליטה גדלה

  "  האלהים
  


