
  
  

יום   40לשונו של יונה, שלא קרא לנינווה לעשות תשובה, אלא רק הודיע להם שבעוד  מובנת יותר  ). אם כן, עתה  משמעותית ומכריעה
את משל  .  הוא ידע שהצלת נינווה משמעותה החרבת ביהמ"ק  –העיר מתהפכת. לכן כ"כ הצטער וביקש למות כשראה שעשו תשובה  

וב, ביום שני גוועת וחוזרת למעשיה הרעים; אולם כמו  הקיקיון אפשר להבין באופן דומה: נינווה היא כמו הקיקיון, ביום אחד קמה ועושה ט
שכדאי יום אחד של קיקיון חי שנותן צל כך גם כדאי להציל את נינווה, בשביל תקופה קצרה בה אנשיה יעשו טוב. וכך במס' ראש השנה:  

ק, בגלל שבאותה שעה עשו על אף שעתידים אנשי נינווה להחריב את ביהמ"  – "אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה"  
  .נמחל להם ולא נחרבה העיר –תשובה 

 " נאה לקדוש פאר מקדושים "

נאה לקב"ה שעם קדושיו מפארים אותו. ואכן, שתי פסקאות מאוחר יותר, מגיע הפיוט שבו    -כך בתפילת מוסף ראש השנה ויום כיפור  
בית מפארים את הקב"ה במידותיו וכל פאר -ושתיים משפטים על סדר אלףמפארים אותו עם קדושיו: האוחז בידו מידת משפט. עשרים 

הכל – לקדוש נחתם באימות, בהצהרה כי לא רק שאלו מידותיו, אלא אף אנו, עם קדושיו, מאמינים בכך: האוחז בידו מידת משפט, ואכן 
הכל מאמינים שהוא בוחן כליות.    –נסתרות, ואכן    משפט). הבוחן ובודק גנזי   שזומאמינים שהוא אל אמונה (כלומר: אל אמונה ואין עוול,  

 .הכל מאמינים שהוא גואל חזק –הגואל ממוות ופודה משחת, ואכן 

 ;ממנו הגיונית   משמעות כל  שומטת   זאת, לעומת   היום בפי כלהדרך שבה הפיוט נקרא 
  וכל מאמינים שהוא בוחן כליות, הגואל ממוות ופודה משחת" כך שרים, אך אין שום קשר בין  "

  בוחן כליות לגואל ממוות ופודה משחת. "וכל מאמינים שהוא גואל חזק, הדן יחידי לבאי עולם", וגם  
  לרעים   ומטיב   הטוב   ,וקיים    חי שהוא  קשר בין גואל חזק לדן יחידי לבאי עולם. "וכל מאמינים  כאן אין

  הפיוט "האוחז בידו מידת משפט" הוא לא הפיוט  .כנ"ל, אין קשר בין חי וקיים לבין טוב ומטיב –ולטובים" 
  הוא  המלא   המשפט –היחיד שזוכה לעיוות הזה שבו המשפט הראשון בפיוט נמחק; כך גם "מלך עליון" 

  בתפילה    נקרא  כשהוא  ימלוך".  עד  לעדי    עליון, אל דר במרום, אדיר במרום, אומץ ידו תרום, "מלך
  לעומת זאת, ה"מלך העליון" הראשון מושמט ובמקום זה מוצמד סוף המשפט לתחילת הבא: "לעדי עד 

  אביון".   מלך   ימלוך עד   "לעדי  הפיוט: סוף   לקראת  הנורא  ימלוך מלך עליון", מה שיוצר את העיוות 
  נו", הפיוטים המקבילים בתפילת יום כיפור.  כך גם "אמרו לאלוקים" ו"מעשה אלקי

                                                                                                                                                         .אין הדבר תלוי אלא בכם –חזנים 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

  "ועתה ה' קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי "

  תקציר הפרקים הקודמים: יונה מזהיר את אנשי נינווה כי ה' יחריב את העיר בעוד ארבעים יום. אנשי
  ה' "קח נא את -נינווה עושים תשובה ונינווה לא נחרבת. יונה מסתכל מהצד על האירועים ומבקש מ

  נפשי כי טוב מותי מחיי".  

האם לא ראוי לשמוח    ?ומעניין למה יונה מתנהג כך: מה אכפת לו שנבואת הזעם שלו לא מתקיימת
ניתן לפרש שיונה רצה בחורבן נינווה משום שראה בנבואתו שתשובתם היא    ?על כך שננווה שורדת

שמעוני לתהילים כי בעת חורבן הבית להחריב את ביהמ"ק (כפי שמפורש בילקוט    זמנית והם עתידים
נינווה מתוארת כעיר בעלת    נלווה אשור, שבנה נינווה כאמור בפרשת נוח, למחריבי ביהמ"ק.  את 

 ה מאוד, ועל כן התגבורת ששלחה נינווה לכשדים בעת החורבן היתה ככל הנרא  עצמה צבאית גדולה 
  



  

  כפרות לבית הכנסת הקהילתי 
לבית הכנסת   השנה תורמים כפרות 
בנייה   עשייה,  להמשך  הקהילתי 

 ק!בואו קחו חל  והגדלת הקהילה!

  פרץ ארבעת המינים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המינים  ארבעת  מכירת  תתקיים  השנה  גם 
  . רחוב שתילי זיתיםב בבית הכנסת הקהילתי

  :סטים

 110  –  א״א  מהודר  סטש"ח |   130  -  תימני  סט
  70  –כשר    סטש"ח |    90  –  מהודר  סטש"ח |  

  ש"ח 

  יעמדו למכירה:

  זיידי,    ובלי  קורה  עם:  הבקעה  לולבי  -  לולבים
|  ועוד,   :    קירשינבוים   אתרוגי  -  אתרוגים. 

 -  הדסים|    .חזו״א,    מובחרים   תימנים  אתרוגים
  .נרתיקים+    קויישיקלך|    ערבות. |  כשרים,  א״א

  ! הבית עד משלוחים

.  0586352956  –מעוז פרץ  :  לפרטים והזמנות
  .ניתן להזמין טלפונית

  מוצאי יום כיפור :  זמני פתיחה ארבעת המינים
החג  - יציאת  אחרי  שישי:  |    שעה  -9:00יום 

ראשון  |    15:00 צהריים:  |    9:00-14:00יום 
 9:00-15:00  שני ערב חג:|  16:00-21:00

  שליחי ציבור ליום כיפור 

  כל נדרי: אלידע ברק
  שחרית: חיים לוינשטיין 

  מוסף: אלידע ברק 
  אהרון פרץמנחה: 

  נעילה: עקיבא גרדנר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בכל ערב שבת  בנות כיתה ג ומעלה מוזמנות  
ללימוד  שטראוס  משפחת  של  למרפסת 

דק' לאחר   15תפילת קבלת שבת. נפגשים  
זיתים  הדלקת   ב'. כל   6נרות ברחוב שתילי 

  !בת מגיעה עם סידור. מחכות לכן

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בית   עם  סוכות  ניווט  משחק 
הקהילתי  יתקיים  הכנסת 

כולם מוזמנים ו  ברחבי היישוב
  ! להשתתף

ב ערב שבת  יתקיים  המשחק 
סוכות. המועד  חול   של 

לשתף את משפחות המוכנות  
ולהיות מוקד ביקור של   סוכתן

שבת  בליל  ומשפחות  ילדים 
של חול המועד צריכות לדאוג 
ממתקים  בסוכה  להניח 
הסוכה  מספר  עם  וכרטיסים 
(המספרים יחולקו על ידי יובל 

ליל   עזאני). ארוחת  לאחר 
לשעה   ועד   23.00שבת 

המשתתפים יסתובבו  
הסוכות  בין  במשחק 

במשחק.   לכל המשתתפות 
הישוב  מפת  תחולק  משתתף 
הסוכות  מסומנות  שעליה 

הכי   שיאסוףמי   המארחות.
פתקים מסוכות   הרבה 

הפרס   נצח!י  -  משתתפות 
לאחר  תורה  בשמחת  יחולק 

. הילדים  פרטים   תפילת 
  . נוספים בקבוצת הווצאפ


