
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 –דף מקורות ללימוד 

 התנצחות ישראלית/ מאיר ויזלטיר

 מותאם לתלמידי תיכון ומבוגרים

 התנצחות ישראלית

 מאיר ויזלטיר

וָן, וְַּאַביֵי אֹוֵמר:  ֶחשְּ ַמרְּ ָרָבא אֹוֵמר: י"א דְּ

 לֹא, לֹא,

ָבָעה בְּנֹובֶ  יש ָהַארְּ ֶבר. ָרָבא אֹוֵמר: ַקדִּ מְּ

לִּים, הִּ ַרָבנָן ּותְּ  דְּ

 וְַּאַביֵי אֹוֵמר: יֹום צֹום, ָמָשל גְַּדלְּיָה ָהיָה.

יֵדיהֹון יֵדי ַתלְּמִּ יֵדיהֹון וְַּתלְּמִּ  ֵבינְַּתיִּם ַתלְּמִּ

 ָרצִּים ַבלַיְּלָה לְַּכּסֹות ֶאת ַהכְָּרזֹות

יעֹות ֶשל ֻמגְּלָה צְֻּהָבה. וְּשֹו ים בִּירִּ רִּ טְּ

ים  וְּשֹופְּטִּ

ים ַאֲחֵריֶהם ַעל ֶרגֶל ֶשל ֵעץ, שֹוֲאלִּים  ַדדִּ מְּ

 ַאיֶֶכם.

ָחָבה.  ַתַחת לַצִּיצִּית ַהרְּ ים מִּ רִּ ַתתְּ סְּ יָטא, מִּ  פְּשִּ

ַחבְָּרךְּ.  ַחבְָּרךְּ ַחבְָּרא אִּית לֵיה וְַּחבְָּרא דְּ

 

אשֹון  יךְּ. בְּמֹוָצ"ש רִּ לִּי ַתֲארִּ וֲַאנִּי אֹוֵמר: בְּ

ֶברֶשל נֹו  ֶבמְּ

דּוָשה וְַּאֲחֵרי ֲעלֵינּו  ַתלְּקּות ַהקְּ סְּ ַאֲחֵרי הִּ

 לְַּשֵבַח,

ֵבי,  לֵי ַרבְּרְּ נְֵּסי ַהָקָהל, ָכל ֶאשְּ  יֲַעלּו ַפרְּ

דּו ַעל גַג ַהבִּנְּיָן ַהָדהּוי ֵמַעל לַכִָּכר,  וְּיַַעמְּ

ֵחי ַקפְּצֹונִּים, ּוַבָשָעה  דְּ ים בְֶּאקְּ ֲחמּושִּ

 ַהיְּדּוָעה

יֹות ָבֲאוִּיר.יִּשְּ   לְּפּו וְּיִּירּו ָשלֹש יְּרִּ

 פִּיק פִּיק פִּיק.

אּו קֹול גָדֹול: יֵָדינּו ָשפְּכּו ֶאת ַהָדם  רְּ וְּיִּקְּ

 ַהֶזה, 

 ָשבּוַע טֹוב, ָשבּוַע טֹוב.



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 רמב"ם סדר תפילות נוסח הקדיש - קדיש דרבנן

יתר שעוסקין בתלמוד תורה שעל פה ואפילו במדרשות כל עשרה מישראל או  דרבנן קדיש

או בהגדות כשהן מסיימין אומר אחד מהן קדיש בנוסח זה: יתגדל ויתקדש שמיה רבא 

דעתיד לחדתא עלמא ולאחייא מתייא ולמיפרק חייא ולמיבני קרתא דירושלם ולשכללא 

תריה בזיויה היכלא קדישא ולמיעקר פולחנא נוכראה מן ארעא ולאתבא פולחנא דשמיא לא

ויחודיה וימליך מלכותיה וכו' עד ונחמתא דאמירן בעלמא ואמרו אמן, על רבנן ועל 

דעסקין באורייתא די באתרא הדין ודי בכל אתר ואתר  תלמידיהון תמידיועל  תלמידיהון

יהא להון ולכון חינא וחסדא ורחמי וסייעתא ורווחא מקדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן יהא 

 .קדיש דרבנןהו הנקרא שלמא וכו', וז

 גדליהו בן אחיקם  

 ספר מלכים ב פרק כה 

ָמתֹו:)כב( וְָּהָעם  ֶאֶרץ ֲחָמת וַיִּגֶל יְּהּוָדה ֵמַעל ַאדְּ בְּלָה בְּ יֵתם בְּרִּ )כא( וַיַךְּ אָֹתם ֶמלֶךְּ ָבֶבל וַיְּמִּ

נֶאַצר ֶמלֶךְּ ָבֶבל וַ  יר נְּבּוַכדְּ אִּ שְּ ָאר בְֶּאֶרץ יְּהּוָדה ֲאֶשר הִּ יָקם  גְַּדלְּיָהּויַפְֵּקד ֲעלֵיֶהם ֶאת ַהנִּשְּ ֶבן ֲאחִּ

יד ֶמלֶךְּ ָבֶבל ֶאת  פְּקִּ ים כִּי הִּ עּו ָכל ָשֵרי ַהֲחיָלִּים ֵהָמה וְָּהֲאנָשִּ מְּ וַיָבֹאּו  גְַּדלְּיָהּוֶבן ָשָפן: )כג( וַיִּשְּ

ָמֵעאל ֶבן נְַּתנְּיָה וְּיֹוָחנָן ֶבן קָ  גְַּדלְּיָהּוֶאל  צְָּפה וְּיִּשְּ י וְּיֲַאַזנְּיָהּו ַהמִּ ָריָה ֶבן ַתנְֻּחֶמת ַהנְּטָֹפתִּ ֵרַח ּושְּ

י ֵהָמה וְַּאנְֵּשיֶהם: )כד( וַיִָּשַבע ָלֶהם  אּו  גְַּדלְּיָהּוֶבן ַהַמֲעָכתִּ ירְּ ּולְַּאנְֵּשיֶהם וַיֹאֶמר לֶָהם ַאל תִּ

בְּדּו ֶאת ֶמלֶךְּ ָבֶבל וְּיִּטַ  בּו ָבָאֶרץ וְּעִּ ים שְּ דִּ י ָבא ֵמַעבְֵּדי ַהַכשְּ בִּיעִּ י ַבחֶֹדש ַהשְּ ב לֶָכם:)כה( וַיְּהִּ

ים אִּתֹו וַיַכּו ֶאת  לּוָכה וֲַעָשָרה ֲאנָשִּ ֶזַרע ַהמְּ ָמֵעאל ֶבן נְַּתנְּיָה ֶבן ֱאלִּיָשָמע מִּ וַיָמֹת וְֶּאת  גְַּדלְּיָהּויִּשְּ

ָקטֹן וְַּעד גָדֹול וְָּשֵרי  צְָּפה: )כו( וַיָֻקמּו ָכל ָהָעם מִּ ים ֲאֶשר ָהיּו אִּתֹו ַבמִּ דִּ ים וְֶּאת ַהַכשְּ ַהיְּהּודִּ

ים: דִּ פְּנֵי ַכשְּ אּו מִּ ָריִּם כִּי יָרְּ צְּ  ַהֲחיָלִּים וַיָבֹאּו מִּ

 תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ד דף סח עמוד ג /ה"ה

 גדליה בן אחיקםצום השביעי זה שלש' בתשרי יום שנהרג בו 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 שוטרים ושופטים

 איכם

 ספר בראשית פרק ג 

פְּנֵי יְּ  תֹו מִּ ַחֵבא ָהָאָדם וְּאִּשְּ ַהלֵךְּ ַבגָן לְּרּוַח ַהיֹום וַיִּתְּ תְּ ים מִּ עּו ֶאת קֹול יְּהֹוָה ֱאלֹהִּ מְּ הֹוָה )ח( וַיִּשְּ

ים בְּתֹוךְּ ֵעץ ַהגָן: ) ים ֶאל ָהָאָדם וַיֹאֶמר לֹו ֱאלֹהִּ ָרא יְּהֹוָה ֱאלֹהִּ  :ַאיֶָּכהט( וַיִּקְּ

 

 חברך חברא אית ליה

 פירוש "מצודת דוד" על משלי פרק יא פסוק יג

ַכֶּסה ָדָבר"  גַלֶה ּסֹוד וְּנֱֶאַמן רּוַח מְּ המגלה סוד חבירו הרי הוא הולך רכיל ואף  -"הֹולֵךְּ ָרכִּיל מְּ

 ויגולה הדבר גם אליו: חברך חברא אית ליהשנאמר עליו כי אם לא ספר הדברים לפני מי 

 

 עלינו לשבח

 נוסח אשכנז –סדור תפילה 

ית. ֶשלֹא ָעָשנּו כְּגֹויֵי ָהֲאָרצֹות. וְּלֹא ָשָמנּו  ָעלֵינּו לְַּשֵבחַ  לֲַאדֹון ַהכֹל. לֵָתת גְֻּדלָה לְּיֹוֵצר בְֵּראשִּ

פְּחֹות ָהֲאָדָמה. ֶשלֹא שָ  שְּ יק כְּמִּ ַתֲחוִּים לֶָהֶבל וָרִּ שְּ ם ֶחלְֵּקנּו ָכֶהם וְּגֹוָרלֵנּו כְָּכל ֲהמֹונָם. ֶשֵהם מִּ

לָכִּים  ים לִּפְּנֵי ֶמלֶךְּ ַמלְֵּכי ַהמְּ ַתֲחוִּים ּומֹודִּ שְּ ים ּומִּ עִּ נּו כֹורְּ יַע: וֲַאנַחְּ ַפלְּלִּים ֶאל ֵאל לֹא יֹושִּ תְּ ּומִּ

כִּינַת ֻעזֹו ַהָקדֹוש ָברּוךְּ הּוא. ֶשהּוא נֹוֶטה ָשמַ  ַמַעל. ּושְּ יִּם וְּיֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוַשב יְָּקרֹו ַבָשַמיִּם מִּ



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ָת ַהיֹו ים. הּוא ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמלְֵּכנּו. ֶאֶפס זּולָתֹו. ַכָכתּוב בְּתֹוָרתֹו. וְּיַָדעְּ רֹומִּ גָבְֵּהי מְּ ם בְּ

 ֹ ָתַחת. ֵאין עֹוד:וֲַהֵשבָֹת ֶאל לְָּבֶבךָ. כִּי יְּהֹוָה הּוא ָהֱאל ַמַעל וְַּעל ָהָאֶרץ מִּ ים ַבָשַמיִּם מִּ  הִּ

 

 אשלי רברבי

 רש"י מסכת ביצה כז עמוד א

בחבלים גדולים וגסים, שקשין לינתק, כלומר, חכמים גדולים אמרוה,  - רברבי באשלי

 ואין נוחין לבטל דבריהם.

 ידינו שפכו

 ספר דברים פרק כא 

ָכהּו: )א( כִּי יִָּמֵצא ָחלָל בָ  י הִּ ָתּה נֵֹפל ַבָשֶדה לֹא נֹוַדע מִּ שְּ ֲאָדָמה ֲאֶשר יְּהֹוָה ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לְּךָ לְּרִּ

רָֹבה ֶאל  יר ַהקְּ בִּיבֹת ֶהָחלָל: )ג( וְָּהיָה ָהעִּ ים ֲאֶשר סְּ ֵקנֶיךָ וְּשֹפְֶּטיךָ ּוָמֲדדּו ֶאל ֶהָערִּ )ב( וְּיָצְּאּו זְּ

ו יר ַההִּ נֵי ָהעִּ חּו זִּקְּ דּו ֶהָחלָל וְּלָקְּ ָכה בְּעֹל: )ד( וְּהֹורִּ א ֶעגְּלַת ָבָקר ֲאֶשר לֹא ֻעַבד ָבּה ֲאֶשר לֹא ָמשְּ

פּו ָשם ֶאת ָהֶעגְּלָה  וא ֶאת ָהֶעגְּלָה ֶאל נַַחל ֵאיָתן ֲאֶשר לֹא יֵָעֵבד בֹו וְּלֹא יִָּזֵרַע וְָּערְּ יר ַההִּ נֵי ָהעִּ זִּקְּ

נֵי לֵוִּ  תֹו ּולְָּבֵרךְּ בְֵּשם יְּהֹוָה וְַּעל ַבנַָחל: )ה( וְּנִּגְּשּו ַהכֲֹהנִּים בְּ י כִּי ָבם ָבַחר יְּהֹוָה ֱאלֶֹהיךָ לְָּשרְּ

ֲחצּו ֶאת יְֵּדיֶהם ַעל  רֹבִּים ֶאל ֶהָחלָל יִּרְּ וא ַהקְּ יר ַההִּ נֵי ָהעִּ יב וְָּכל נָגַע: )ו( וְּכֹל זִּקְּ יֶה ָכל רִּ פִּיֶהם יִּהְּ

רּו  ה לֹאֵדינּו יָ ָהֶעגְּלָה ָהֲערּוָפה ַבנַָחל: )ז( וְָּענּו וְָּאמְּ ת ַהָדם ַהזֶּ וְֵּעינֵינּו לֹא ָראּו: )ח(  ָשפְּכּו אֶּ

ָרֵאל וְּנִַּכֵפר לֶָהם הַ  ךָ יִּשְּ י בְֶּקֶרב ַעמְּ ֵתן ָדם נָקִּ יָת יְּהֹוָה וְַּאל תִּ ָרֵאל ֲאֶשר ָפדִּ ךָ יִּשְּ ָדם: ַכֵפר לְַּעמְּ

ֶבךָ כִּי תַ  רְּ קִּ י מִּ ַבֵער ַהָדם ַהנָקִּ  ֲעֶשה ַהיָָשר בְֵּעינֵי יְּהָֹוה:)ט( וְַּאָתה תְּ


