
 
 

The Book of Amos  

 עמוס א, א .1

ר ְבֵרי ָעמֹוס, ֲאשֶׁ ְתקֹוַע:-" דִּ ים מִּ ְקדִּ ר ָחָזה ַעל  ָהָיה ַבנֹּ ָיה-ֲאשֶׁ יֵמי ֻעזִּ ְשָרֵאל בִּ ְך יִּ לֶׁ ן-מֶׁ יֵמי ָיָרְבָעם בֶׁ ְשָרֵאל-ְיהּוָדה, ּובִּ ְך יִּ לֶׁ --יֹוָאש מֶׁ

ְפֵני ָהָרַעש ם, לִּ  " .ְשָנַתיִּ

The words of Amos, a sheepbreeder from Tekoa, who prophesied concerning Israel in the reigns of Kings Uzziah 

of Judah and Jeroboam son of Joash of Israel, two years before the earthquake. 

 

 עמוס ז, יד .2

ל ר אֶׁ ֹּאמֶׁ ן-ֲאַמְצָיה, לֹּא- " ַוַיַען ָעמֹוס, ַוי י, ְולֹּא בֶׁ כִּ יא ָאנֹּ י:-ָנבִּ כִּ יא ָאנֹּ י  ָנבִּ ים -כִּ ְקמִּ י, ּובֹוֵלס שִּ כִּ  " .בֹוֵקר ָאנֹּ

Amos answered Amaziah: “I am not a prophet, and I am not a prophet’s disciple. I am a cattle breeder and a 

tender of sycamore figs. 

  בבלי נדרים ל"ח, א .3

 " ." כל הנביאים עשירים היו, עמוס בעל בקר היה ושקמים לו בשפלה

 

 יונתן תרגם עמוס א, א .4

  .""דהוה מרי גיתין מתקוע 

 

 ילקוט שמעוני ישעיהו, רמז תמג .5

" שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוסא. ]גמגמן ביוונית[. אמרין לא הוה ליה לקב"ה על מן לאשראה שכינתיה אלא על הדין 

קטיעא לישנא פסילוסא. ]אמרו: לא היה לו לקב"ה על מי להשרות שכינתו אלא על קטוע לשון גמגמן זה[. אמ' ר' פינחס למה 

 ונו. ]כלומר: כבד לשון, כאילו טעון משא על לשונו.[ נקרא שמו עמוס? מפני שהיה עמוס בלש 

 

 עמוס פרק ד  .6

ת  א"  ְמרֹּ ים; ָהאֹּ ְביֹונִּ ְצצֹות אֶׁ ים, ָהרֹּ ְשקֹות ַדלִּ ְמרֹון, ָהעֹּ ר ְבַהר שֹּ ה, ָפרֹות ַהָבָשן ֲאשֶׁ ְמעּו ַהָדָבר ַהזֶׁ יָאה  שִּ ם, ָהבִּ ֵניהֶׁ ַלֲאדֹּ

ה ְשתֶׁ ָני ְיהוִּה בְ  ב  .ְונִּ ְשַבע ֲאדֹּ ירֹות דּוָגהנִּ ן ְבסִּ יְתכֶׁ נֹות, ְוַאֲחרִּ ְתכֶׁם ְבצִּ ָשא אֶׁ ים ֲעֵליכֶׁם; ְונִּ ים ָבאִּ ֵנה ָימִּ י הִּ אָנה,  ג  .ָקְדשֹו, כִּ ים ֵתצֶׁ ּוְפָרצִּ

ָנה ַהַהְרמֹוָנה, ְנֻאם ְשַלְכתֶׁ ָשה נְֶׁגָדּה; ְוהִּ אּו ֵבית ד  .ְיהָוה- אִּ ְלָגל ַהְרבּו לִּ - בֹּ ְשעּו, ַהגִּ ים  ֵאל ּופִּ ת ָימִּ ְשֹלשֶׁ ְבֵחיכֶׁם, לִּ ר זִּ קֶׁ יאּו ַלבֹּ ַע; ְוָהבִּ ְפשֹּ

ֵתיכֶׁם יעּו: ה  .ַמְעְשרֹּ ְראּו ְנָדבֹות ַהְשמִּ ה  ְוַקֵטר ֵמָחֵמץ תֹוָדה, ְוקִּ ָני ְיהוִּ ְשָרֵאל, ְנֻאם ֲאדֹּ ם ְבֵני יִּ י ֵכן ֲאַהְבתֶׁ י ָלכֶׁם  -ְוַגם ו  .כִּ י ָנַתתִּ ֲאנִּ

ם, ְבָכל ַניִּ ְקיֹון שִּ ֵתיכֶׁם; ְולֹּא-נִּ ל ְמקֹומֹּ ם, ְבכֹּ חֶׁ ר לֶׁ סֶׁ ם ָעַדי, ְנֻאם-ָעֵריכֶׁם, ְוחֹּ ת ז  .ְיהָוה-ַשְבתֶׁ כֶׁם אֶׁ י מִּ י ָמַנְעתִּ כִּ ם, ְבעֹוד  -ְוַגם ָאנֹּ ַהגֶׁשֶׁ

י ַעל ְמַטְרתִּ יר, ְוהִּ ים ַלָקצִּ חָ -ְשֹלָשה ֳחָדשִּ יר אֶׁ ר-ת, ְוַעלעִּ ְלָקה ֲאשֶׁ ָמֵטר, ְוחֶׁ ְלָקה ַאַחת תִּ יר; חֶׁ יר ַאַחת לֹּא ַאְמטִּ יָה  -לֹּא- עִּ יר ָעלֶׁ ַתְמטִּ

יָבש ל ח  .תִּ ים אֶׁ ם-ְוָנעּו ְשַתיִּם ָשֹלש ָערִּ ְשתֹות ַמיִּ יר ַאַחת, לִּ ְשָבעּו; ְולֹּא-- עִּ ֹּא יִּ ם ָעַדי, ְנֻאם-ְול ְתכֶׁם, בַ  ט  .ְיהָוה-ַשְבתֶׁ י אֶׁ ֵכיתִּ ָדפֹון  הִּ שִּ

ֹּאַכל ַהָגָזם; ְולֹּא--ּוַבֵיָרקֹון ם ָעַדי, ְנֻאם-ַהְרבֹות ַגנֹוֵתיכֶׁם ְוַכְרֵמיכֶׁם ּוְתֵאֵניכֶׁם ְוֵזיֵתיכֶׁם, י ְך   י  ְיהָוה.- ַשְבתֶׁ רֶׁ ר, ְבדֶׁ בֶׁ י ָבכֶׁם דֶׁ ַלְחתִּ שִּ

ְצַריִּם י סּוֵסיכֶׁם; ָואַ --מִּ ם ְשבִּ ב ַבחּוֵריכֶׁם, עִּ רֶׁ י ַבחֶׁ ש ַמֲחֵניכֶׁם, ּוְבַאְפכֶׁם, ְולֹּאָהַרְגתִּ ה ְבאֹּ ם ָעַדי, ְנֻאם-ֲעלֶׁ י ָבכֶׁם,  יא  .ְיהָוה-ַשְבתֶׁ ָהַפְכתִּ

ת ים אֶׁ ת- ְכַמְהֵפַכת ֱאֹלהִּ ְשֵרָפה; ְולֹּא- ְסדֹּם ְואֶׁ ְהיּו, ְכאּוד ֻמָצל מִּ ָרה, ַותִּ ם ָעַדי, ְנֻאם-ֲעמֹּ ה יב  .ְיהָוה-ַשְבתֶׁ ֱעשֶׁ ה אֶׁ ְלָך  - ָלֵכן, כֹּ

י  ְשָרֵאל:יִּ  ב כִּ ה-ֵעקֶׁ ֱעשֶׁ ֹּאת אֶׁ ְקַראת-ז כֹון לִּ ְשָרֵאל-ָלְך, הִּ יָך יִּ יד ְלָאָדם ַמה יג  .ֱאֹלהֶׁ ֵרא רּוַח, ּוַמגִּ ים ּובֹּ ֵנה יֹוֵצר ָהרִּ י הִּ ֵשה  -כִּ ֵשחֹו, עֹּ

ץ-ַשַחר ֵעיָפה, ְודֵֹּרְך ַעל  "  .ְצָבאֹות, ְשמֹו-ְיהָוה ֱאֹלֵהי--ָבֳמֵתי ָארֶׁ

Hear this word, you cows of Bashan On the hill of Samaria— Who defraud the poor, Who rob the needy; 

Who say to your husbands, “Bring, and let’s carouse!” My Lord GOD swears by His holiness: Behold, days 

are coming upon you When you will be carried off in baskets, And, to the last one, in fish baskets, And 

taken out [of the city]— Each one through a breach straight ahead— And flung on the refuse heap —

declares the LORD.  Come to Bethel and transgress; To Gilgal, and transgress even more: Present your 

sacrifices the next morning And your tithes on the third day;  And burn a thank offering of leavened bread; 

And proclaim freewill offerings loudly. For you love that sort of thing, O Israelites —declares my Lord GOD. 

I, on My part, have given you Cleanness of teeth in all your towns, And lack of food in all your settlements. 



 
 

Yet you did not turn back to Me —declares the LORD. I therefore withheld the rain from you Three months 

before harvesttime: I would make it rain on one town And not on another; One field would be rained upon 

While another on which it did not rain Would wither. So two or three towns would wander To a single town 

to drink water, But their thirst would not be slaked. Yet you did not turn back to Me —declares the LORD. I 

scourged you with blight and mildew; Repeatedly your gardens and vineyards, Your fig trees and olive 

trees Were devoured by locusts. Yet you did not turn back to Me —declares the LORD. I sent against you 

pestilence In the manner of Egypt; I slew your young men with the sword, Together with your captured 

horses, And I made the stench of your armies Rise in your very nostrils. Yet you did not turn back to Me —

declares the LORD. I have wrought destruction among you As when God destroyed Sodom and 

Gomorrah; You have become like a brand plucked from burning. Yet you have not turned back to Me —

declares the LORD. Assuredly, Because I am doing that to you, Even so will I act toward you, O Israel— 

Prepare to meet your God, O Israel! Behold, He who formed the mountains, And created the wind, And 

has told man what His wish is, Who turns blackness into daybreak, And treads upon the high places of the 

earth— His name is the LORD, the God of Hosts. 

 עמוס ד, א .7
"הם נשי השרים בשומרון, ועל כי היו מתענגות ושמנות מרוב כל, המשילם אל הפרות הרועות בבשן במרעה שמן שהן   מצודת דוד:

 שמנות ובריאות בשר." 

 "" נשי השרים והסגנים ... רש"י:

 " .הם נשי השרים דימה אותן לפרות הבשן " ראב"ע:

 "עתירי נכסיא דבטורא דשומרון",  :תרגם יונתן

 

 עמוס ד, א רד"ק .8

 "ודימה נשי המלכים והשרים הגדולים לפרות הבשן לפי שהן בעלות תענוג והן שמנות ויפות."

 

 דברים לב, טו  .9

ְבָעט, ְשַמן ְיֻשרּון ַויִּ יָת; " ַויִּ יָת ָכשִּ ש ֱאלֹוַּה ָעָשהּו,  ָשַמְנָת ָעבִּ טֹּ  ַוְיַנֵבל צּור ְיֻשָעתֹו"  ַויִּ

So Jeshurun grew fat and kicked— You grew fat and gross and coarse— He forsook the God who made 

him And spurned the Rock of his support. 
 ראב"ע עמוס ד, ב  .10

 כמו ולצנינים, צינים, פחים. בסירות כמו סירים סבוכים." -"בצינות 

  

 דברי הימים ב לג, יא  .11

 "וילכדו את מנשה בחחים ויאסרוהו בנחושתים."  

  

 עמוס ד,א ר"י אברבנאל .12

" הנה אחרי גלותן תהיה אחריתן רעה שלא יהיה להם כי אם סירות דוגה ויזכרו את הדגה אשר אכלו במצרים בעבדותם כי אליה  

עבדים מאכל הדגה להיותה בגלותם זה ישאו את עיניהם לא לדבר אחר עם היות הרעה שבמזונות כי כן נותנין בארצנו ל

 " .בחנם

  

ים VS  ָהִביָאה .13 ֵנה ָימִּ  ֲעֵליכֶׁם   ָבִאים הִּ

קֹות ים ָהֹעשְׁ צֹות ַדלִּ ים ָהֹרצְׁ ְביֹונִּ ֹרת אֶׁ ם ָהֹאמְׁ ֵניהֶׁ ה ַלֲאדֹּ תֶּ ִנשְׁ כֶּם  VS ָהִביָאה וְׁ תְׁ ִנָשא אֶּ ָנה ַהַהְרמֹוָנה   וְׁ ְשַלְכתֶׁ  ; ְוהִּ

צֹות   ָנה VSָהֹרצְׁ תֶּ ַלכְׁ ִהשְׁ ִנָשא; וְׁ   וְׁ

 

 שמ"א טו, כב  .14

ץ ַלה'"  ֵנה ַהֵחפֶׁ ַע ְבקֹול ה'? הִּ ְשמֹּ ים כִּ לֹות ּוְזָבחִּ עַ  ְבעֹּ ַבח ְשמֹּ זֶׁ יב מִּ ים טֹוב ְלַהְקשִּ ב ֵאילִּ  "  ֵמֵחלֶׁ



 
 

 


