
ַּדף צ"ט: ָלָּמה ְלֵליל ַהֵּסֶדר קֹוְרִאים "ֵליל ַהֵּסֶדר"?

ֶּפֶרק "ַעְרֵבי ְּפָסִחים" הּוא ַהֶּפֶרק ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ּובֹו לֹוְמִדים ְּבִעיָּקר 
ַעל "ֵליל ַהֵּסֶדר".

ָלָּמה ְלֵליל ַהֵּסֶדר קֹוְרִאים "ֵליל ַהֵּסֶדר"?

"ֵליל ַהֵּסֶדר" הּוא ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח ּוַבַּלְיָלה ַהֶּזה ְמַקְּיִמים ִמְצוֹות ַרּבֹות. 
ִמְצַות ְׁשִתַּית ַאְרַּבע ּכֹוסֹות. ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה ּוָמרֹור. ִמְצַות ֲאִכיַלת קֹוְרַּבן ֶּפַסח. 

ִמְצַות ֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה, ּוְקִריַאת ַהַהֵּלל.

ְּדָבִרים ַרִּבים ָּכל ָּכְך ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְּבַלְיָלה ֶאָחד. ִמי יֹוֵדַע ָמה עֹוִׂשים ְּתִחיָלה ּוָמה ַאַחר 
ָּכְך? ָּבאּו ֲחָכִמים ְוָאְמרּו, ָּכְך ֵסֶדר ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה. ְלִפיָכְך, קֹוְרִאים לֹו "ֵליל 

ַהֵּסֶדר", ִּכי ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶאת ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַהַּלְיָלה ַהֶּזה.

ַּבִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֶּפֶרק 
לֹוְמִדים,  ְּפָסִחים"  "ַעְרֵבי 
לֹוׁש ָׁשעֹות  ֶׁשְּבֶעֶרב ֶּפַסח ִמּׁשָ
ַאַחר ֲחצֹות )ֶאְמַצע( ַהּיֹום, ָאסּור 
ֶלֱאכֹול "ְמזֹונֹות", ְּכֵדי ֶׁשַּבַּלְיָלה 
יֹאְכלּו ְּבֵתָאבֹון ֶאת ַהַּמָּצה ֶׁשל 
ֵליל ַהֵּסֶדר. ֶאת ַהִּמְצוֹות ְצִריִכים 
ְלַקֵּים ְּבִהיּדּור, ִמּתֹוְך ָרצֹון, ְוִאם 
ֵאין ֵּתָאבֹון, ֵאין ְמַקְּיִמים ֶאת 

ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבִהיּדּור.

י ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ַּדף ק': ֲאִכיַלת "ְמזֹונֹות" ְּביֹום ִׁשיּׁשִ

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ָאסּור ֶלֱאכֹול "ְמזֹונֹות", ְּכֵדי ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר יֹאְכלּו ְּבֵתָאבֹון 
י? ֶאת ַהַּמָּצה. ַמה ַהִּדין ְּביֹום ִׁשיּׁשִ

ָּבת, ְּכֵדי ֶׁשְּבֵליל  י ָאסּור ֶלֱאכֹול "ְמזֹונֹות", ָקרֹוב ַלּׁשַ ַהִאם ֲחָכִמים ָאְמרּו, ֶׁשַּגם ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
ַׁשָּבת ִיְהֶיה ֵתָאבֹון ִויַקְּימּו ְבִהיּדּור ֶאת ִמְצַות ְסעּוַּדת ַׁשָּבת?

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ֶׁשֲחָכִמים ֹלא ָאְסרּו ֶלֱאכֹול "ְמזֹונֹות" ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ַוֲאִפיּלּו ִלְפֵני ְּכִניַסת 
ָּבת, מּוָּתר ֶלֱאכֹול "ְמזֹונֹות". ַהּׁשַ

ֲאָבל ֲחָכִמים חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים, ֶׁשַּגם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִּתיְּקנּו, ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול "ְמזֹונֹות".

ַּדף ק"א: ִקיּדּוׁש ִּבְמקֹום ְסעּוָּדה

ַּפַעם ַאַחת ָהָאמֹוָרא ַרב הּוָנא ִקיֵּדש  ַעל ַהַּיִין ְּבֵליל ַׁשָּבת, ַאְך עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק 
ָּבת ְוִנְהָיה חֹוֶׁשְך. ָּבת, ִנְכּבּו ְלֶפַתע ֵנרֹות ַהּׁשַ ֶלֱאכֹול ֶאת ְסעּוַּדת ַהּׁשַ

ָּבת ַּבחֹוֶׁשְך, ְוָלֵכן הּוא ָהַלְך ַלַּבִית ֶׁשל ַהֵּבן  ַרב הּוָנא ֹלא ָרָצה ֶלֱאכֹול ֶאת ְסעּוַּדת ַהּׁשַ
ֶׁשּלֹו, ַרָּבה.

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַרב הּוָנא ְלֵבית ְּבנֹו ַרָּבה, הּוא ִקיֵּדׁש ַּפַעם נֹוֶסֶפת ַעל ַהַּיִין. 

ַמּדּוַע ָהָיה ָצִריְך ְלַקֵּדׁש ׁשּוב? ֲהֵרי ְּכָבר ִקיֵּדׁש ַּפַעם ַאַחת ְּבֵביתֹו?

ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ֲהָלָכה, ֶׁש"ֵאין ִקיּדּוׁש ֶאָּלא ִּבְמקֹום ְסעּוָּדה". ַהֲהָלָכה ַהּזֹו קֹוַבַעת, ֶׁשֵּיׁש 
ָּבת. ֵמַאַחר ֶׁשַרב הּוָנא ֹלא ָאַכל ֶאת  ְלַקֵּדׁש ַרק ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו אֹוְכִלים ֶאת ְסעּוַּדת ַהּׁשַ

ָּבת ְּבֵביתֹו ַאַחר ֶׁשָּכבּו ַהֵּנרֹות, ָהָיה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ִקיּדּוׁש נֹוָסף. ְסעּוַּדת ַהּׁשַ

מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
המרד הערבי הגדול, המכונה גם מאורעות 
תרצ"ו-תרצ"ט, היה מרד מאורגן שפרץ 
בארץ בשנת תרצ"ו. מטרות הערבים במרד 
היו למנוע הקמת מדינה יהודית, לפגוע 
בהתיישבות ולשכנע את הבריטים לקבל 
את דרישות הציבור הערבי. במהלך המרד 
תקפו הערבים יישובים יהודים, מוסדות 
בריטים ונציגי שלטון, ובנוסף לכך הכריזו 
על שביתה כללית כדי לפגוע במשק. 
למעלה מ-400 יהודים נרצחו במאורעות, 
ומספר יישובים קטנים נחרבו או ננטשו. 
המרד לא השיג את מטרותיו, ובסופו של 
דבר גרם יותר נזק לערבים מאשר ליישוב 

היהודי, שהמשיך לגדול ולהתחזק.

אוטובוס יהודי המכוסה במגנים נגד זריקת 
)Wikipedia( רימונים ואבנים, שנות השלושים

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 385

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף כ״ג

הסבר: רבי יהושע בן חנניה אומר שכאשר יום 
טוב חל במוצאי שבת, יש להקדים את ההבדלה 
לקידוש, ועל כך אמר רבי חנינא שדומה הדבר 
למלך שיוצא ושר נכנס במקומו, שקודם מלווים 

את המלך ואחר כך מקבלים את פני השר.

אפרכוס – פקיד המושל על מחוז
ברישא – בתחילה

"אמר רבי חנינא: משל דרבי יהושע בן חנניה למלך 
שיוצא ואפרכוס נכנס, מלוין את המלך ואחר כך 

יוצאים לקראת אפרכוס" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים צ"ט- ק"ה
פרשת כי תשא | ט"ז- כ"ב באדר )28 לפברואר- 6 למרץ( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני הנוער טענו שזה 

לא תפקידם. יש משטרה, צבא, 

משמר הגבול וכו', וזה התפקיד 

שלהם. לא ייתכן שכל קבוצת 

אנשים , גם אם יש לה את 

הכוונות הטובות ביותר, תעשה 

דין לעצמה, ותתארגן לבד 

לשמירה וסיורים, ללא הכשרה 

מתאימה, ואולי תוך סיכון עצמי.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

באזור מסוים בצפון הארץ, במשך תקופה ארוכה, גנבו אלמונים 
מהתושבים והחקלאים תרנגולות, כבשים ופרות, והדבר גרם 
לנזקים גדולים למשפחות. קבוצה של בני נוער בגילאי תיכון 
מהיישובים, רצתה להתארגן ולארגן שמירה וסיורים בלילות כדי 
למנוע את הגניבות ולתפוס את הגנבים. הדבר עורר ויכוח סוער.

אנחנו 52 יישובים בארץ ישראל.. 1

הקימו אותנו בין השנים תרצ"ז-תרצ"ט.. 2

ההקמה שלנו נעשתה במהירות, בן לילה, באמצעות . 3
חומרים שהוכנו מראש.

 מטרתנו הייתה לקבוע עובדות בשטח ולהרחיב . 4
את גבולות המדינה היהודית העתידית.

  | מי אנחנו?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

מצוות יישוב ארץ ישראל
מצוות יישוב ארץ ישראל היא המצווה לגור בארץ 
ישראל, ולעסוק בחיזוק ההתיישבות בה באמצעות 
בניית בתים, נטיעת עצים וכדומה. חכמים דיברו על 
חשיבותה של מצווה זו, ואמרו שכל מי שהולך ארבע 
אמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא, ושאין 

לעזוב את הארץ שלא לצורך גדול.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
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חורבן
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עקיבא
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495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

יישובי חומה ומגדל

 | על המפה

בקעת ארבל
בקעת ארבל נמצאת בגליל המזרחי, ממערב לטבריה. 
שטחה הוא כ-24 ק"מ רבועים. היא נקראת על שם 
היישוב ארבל שהיה קיים בה בתקופת בית שני, ובו 
גרו כוהנים. יישובים יהודים נוספים התקיימו באזור, 
ביניהם כפר חיטייה ומגדל צבעיא. בתלמוד הירושלמי 
מסופר על חכמים שהלכו בבקעת ארבל וראו את 
השמש בזריחתה, ותיארו את הזריחה כמשל לגאולתם 
של ישראל. התנא ניתאי הארבלי היה תושב המקום. 
כיום יש בבקעת ארבל מספר יישובים יהודים, ביניהם 

ארבל, כפר זיתים, כפר חיטים ומצפה.

הר הארבל )מימין(, הר ניתאי, מושב ארבל ובקעת ארבל
)Wikipedia, Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel(

שמירה וסיורים של בני הנוער.לכן יש צורך לארגן בימים ובלילות על הרכוש שלהם מפני הגנבים. במשימות הביטחוניות, ולסייע להגן יותר אידיאליסטים, ליטול חלק כך גם עתה על בני הנוער להיות המחתרות, חומה ומגדל וכדו' - בתקופות עבר של הקמת המדינה, חלק מבני הנוער טענו שכמו מצד אחד:



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

יישוב חומה ומגדל.
2  .

היישוב הראשון של חומה ומגדל היה ניר 

דוד והוא הוקם בשנת תרצ"ו )1936(.
3  .

מכיוון שהאנגלים לא הרשו להקים 

יישובים חדשים, ואת אלו שהיו להם 
חומה ומגדל הם כבר לא הרסו.
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הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה
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חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

כפר חיטים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

איזה סוג של יישוב מצויר כאן?

באיזה שנה הוקם היישוב הזה וכמה עוד יישובים כמוהו הוקמו?

מדוע היה צורך להקים את היישובים דווקא בצורה הזו? 

אני אחד היישובים הראשונים שהוקמו במסגרת חומה ומגדל.. 1

אני המושב השיתופי הראשון שקם בארץ.. 2

אני נמצא בבקעת ארבל, ליד הכינרת.. 3

נקראתי על שם היישוב כפר חיטיא מתקופת התלמוד.. 4
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ַּדף ק"ד: "ִמיַּדת ֲחִסידּות"

ְּלַרִּבי ְמַנֵחם ָקְראּו "ְּבָנם ֶׁשל ְקדֹוִׁשים". ַמּדּוַע ִּכיּנּוהּו ְּבֵׁשם "ְּבָנם ֶׁשל 
ְקדֹוִׁשים"? ִמְּפֵני ֶׁשַּגם ַרִּבי ְמַנֵחם ָהָיה ָקדֹוׁש, ְוַגם ָאִביו, ַרִּבי ִסיַמאי, ָהָיה 
ָקדֹוׁש. ַרִּבי ְמַנֵחם ָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול ְמאֹוד, ְוהּוא ִהְׁשַּתֵּדל ְוִהְתַאֵּמץ ֹלא 
ַלֲעסֹוק ִּבְדָבִרים ֶׁשֲעלּוִלים ְלַהִּסיַח ֶאת ַּדְעּתֹו ֵמֲעבֹוַדת ה' ּוִמִּליּמּוד ַהּתֹוָרה. 
ּכֹה ִהְתַעָּלה ְוִהְתַקֵּדׁש ַרִּבי ְמַנֵחם, ַעד ֶׁשֲאִפיּלּו ִנְזַהר ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּכל ַעל 

צּוָרה ֶׁשל ַמְטֵּבַע, ֵאיְך הּוא ִנְרֶאה ּוַמה ָּכתּוב ָעָליו.

ַמּדּוַע ָנַהג ֵּכן? ִמְּפֵני ֶׁשְּבַדְרַּגת ַהִּצְדקּות ַהְּגבֹוָהה ֶׁשָּבּה ָהָיה, הּוא ִהְרִּגיׁש, 
ֶׁשִאם ִיְסַּתֵּכל ַעל ַהֶּכֶסף, ֶזה ָעלּול ְלַהְפִריַע לֹו ַּבֲעבֹוַדת ה'.

ִהְתַנֲהגּות ָּכזֹו ְמכּוָּנה "ִמיַּדת ֲחִסידּות".

ַּדף ק"ה: ִּדיֵני ִקיּדּוׁש ְוַהְבָּדָלה

א. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ָאסּור ֶלֱאכֹול ְוָאסּור ִלְׁשּתֹות ִלְפֵני ֶׁשעֹוִׂשים ַהְבָּדָלה. ָהיּו 
ָאמֹוָרִאים ֶׁשָּנֲהגּו ִלְׁשּתֹות ַמִים ִלְפֵני ַהַהְבָּדָלה, ּוֶבֱאֶמת ָּכְך ַּגם ִנְפַסק ַלֲהָלָכה.

אי ְלַהְמִׁשיְך ְוֶלֱאכֹול  ִליִׁשית, ַרּׁשַ ב. ִּמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִסֵּים ֶאת ַהְּסעּוָּדה ַהּׁשְ
ַּגם ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ִּכי הּוא ֲעַדִין ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָּדה, ְוֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 

ַהְבָּדָלה ִמָּיד. ֶאָּלא ִיְגמֹור ֶאת ַהְּסעּוָּדה, ְוָאז ַיֲעֶׂשה ַהְבָּדָלה.

ָּבת, ַהִאם ָעָליו ַלֲעׂשֹות  י ּוְכָבר ִנְכְנָסה ַהּׁשַ ג. ִאם ִמיֶׁשהּו אֹוֵכל ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
ִקיּדּוׁש ִמָּיד, אֹו ֶׁשָּיכֹול ְלַחּכֹות ַעד ֶׁשִּיְגמֹור ֶאת ְסעּוָּדתֹו?

ָּבת, ֵהם ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ִקיּדּוׁש,  ַרב ַהְמנּוָנא ַסָּבא ָאַמר ֶׁשִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשיְך ֶלֱאכֹול ֶאת ְסעּוָּדָתם ִאם ֵאיָנם ְמַקְּדִׁשים.

ַּדף ק"ג: "ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש"

ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחר ְלָבֵרְך "ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש" ַעל ֲאבּוָּקה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּפִתיּלֹות 
ֲאָחדֹות, ְוֹלא ַעל ֵנר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּפִתיָּלה ַאַחת.

ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשְּבִבְרַּכת ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶׁשָּבָרא ָלנּו ֶאת 
ָהֵאׁש, ּוַבֲאבּוָּקה ַּבת ְּפִתיּלֹות ֲאָחדֹות, ֵיׁש ָּכל ִמיֵני ְצָבִעים ּוְגָוִנים ֶׁשל 

ָהֵאׁש, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים "ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש", סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל אֹור.

בס"ד

1. האם מותר לאכול ביסקוויטים לפני כניסת השבת?
2. על מה לא רצה רבי מנחם להסתכל?

3. באיזה מקרה עושים הבדלה וקידוש ביחד?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים ק"ב- ק"ה

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 
talmudhagrala@medison. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

co.il יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

תשובות: 1. יין קידוש נר הבדלה זמן. 2. מוצאי שבת קודש. 

3. זכר צדיק וקדוש לברכה. 4. חול המועד. 5. יום הכיפורים.

חידה!
מה משמעות ראשי התיבות הבאים?

1. יקנה"ז

2. מוצש"ק

3. זצוק"ל

4. חוה"מ

5. יוה"כ

דבר תורה
רק לפני רגע, בפרשת תרומה, נצטוו בני ישראל 
לעשות בלב לבו של המשכן שני כרובים מזהב, שהם 
למעשה פסלים בדמות אדם שהיו נתונים על ארון 
הברית. והנה עתה, בנו בני ישראל את עגל הזהב 
ונענשו בעונש כה חמור בשל האיסור לעשות פסל 
שנאמר להם בעשרת הדיברות. מה ההבדל וכיצד 
ייתכן שמעשה כה דומה נחשב פעם אחת לחטא 
כל כך חמור ופעם אחרת למצווה חשובה שעושים 
אותה במשכן? ריה"ל עומד על שאלה זו בספר 
הכוזרי ומבאר שההבדל הוא בשאלה האם יש כאן 
ציווי של ה' או לא. במקום שה' מצווה זה דבר גדול 
וחשוב ולכן מקומו אפילו בבית קודשי הקודשים, 
אך במקום שאין ציווי של ה' הופך הדבר לעבודה 

זרה ולחטא חמור ביותר.

ַּדף ק"ב: ַיְקְנַה"ז

ַּבַהְבָּדָלה ֶׁשעֹוִׂשים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְמָבְרִכים ַאְרַּבע ְּבָרכֹות:

א. ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן - ַעל ַהָּיִין.

ב. ּבֹוֵרא ִמיֵני ְּבָׂשִמים - ַעל ַהְּבָׂשִמים.

ג. ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש - ַעל ַהֵּנר.

ד. ִּבְרַּכת ַהַהְבָּדָלה.

ִאם ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָחל יֹום טֹוב, עֹוִׂשים ַהְבָּדָלה ְוִקיּדּוׁש ַיַחד. ַהְבָּדָלה ַעל 
ָּבת ִנְגְמָרה, ְוִקיּדּוׁש ַעל ָּכְך ֶׁשַּמְתִחיל יֹום טֹוב. ָּכְך ֶׁשּׁשַ

ַּכֲאֶׁשר עֹוִׂשים ַהְבָּדָלה ְוִקיּדּוׁש ַיַחד, ְמָבְרִכים ָחֵמׁש ְּבָרכֹות, ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהָּבא: 
א. ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן - ַעל ַהָיִּין. ב. ִּבְרַּכת ַהִּקיּדּוׁש. ג. ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש - ַעל 
ַהֵּנר. ד. ִּבְרַּכת ַהְבָּדָלה. ה. ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו" ַעל ָּכְך ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן יֹום טֹוב.

ָאַמר ָרָבא, ִהֵּנה ִסיָּמן ְלֵסֶדר ַהְּבָרכֹות: ַיְקְנַה"ז = יִַין )ְּפִרי ַהֶּגֶפן(. ּקִיּדּוׁש. 
נֵר )ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש(. ַהְבָּדָלה. ְזַמן )ֶׁשֶהֱחָינּו(.


