
 | מן ההסטוריה
ישיבת חכמי לובלין

ישיבת חכמי לובלין )יח"ל( הוקמה על ידי 
הרב מאיר שפירא זצ"ל, כדי להוות מקום 
משמעותי ללימוד תורה ולגידול דור של 
תלמידי חכמים. הישיבה הוקמה בעיר לובלין 
שבפולין שהייתה עיר יהודית חשובה במשך 
מאות שנים, גדולי ישראל רבים פעלו בה 
וקיימו בה עולם גדול של תורה. הנחת אבן 
הפינה לישיבה התקיימה בל"ג בעומר תרפ"ד- 
1924, אולם פתיחת הלימודים בישיבה בפועל 
הייתה רק שש שנים לאחר מכן: בכ"ח בסיון 
תר"צ-1930. בבניין הישיבה המפואר בן שש 
הקומות למדו כ-400 תלמידים בשיטת לימוד 
ייחודית שייסד רבי מאיר שפירא. בישיבה 
שהיו בה למעלה ממאה חדרים, אולמות, 
כיתות לימוד, מגורים, מקווה וכדו', הייתה 
ספריה גדולה שמנתה כ-22,000 ספרים, 
וכן דגם גדול של בית המקדש. עם הגעת 
הנאצים לעיר לובלין בשנת-1940 ת"ש, 
השמידו הנאצים את ציוד הישיבה, ושרפו 
בשריפה פומבית גדולה בכיכר השוק בלובלין 
את כל ספרי הישיבה במשך 20 שעות. בכך 
בא הקץ על ישיבת חכמי לובלין המפוארת.

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ל"ג: ֻטְמַאת ָיַדִים

ָאָדם ֶׁשָּנַגע ְּבָידֹו ְּבֵמת, ִנְטָמא ּכּוּלֹו, ֹלא ַרק ַהָּיד ֶׁשָּנְגָעה ַּבֵּמת ִנְטְמָאה, ֶאָּלא ָּכל 
ַהּגּוף. ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ַּתָּקָנה ְמיּוֶחֶדת, ֶׁשָּיַדִים ֶׁשָּנְגעּו ְּבטּוְמָאה ֶׁשִהיא ְּבַדְרַּגת "ִראׁשֹון 

ַלּטּוְמָאה" - ַהָּיַדִים ִּתְהֶייָנה ְטֵמאֹות ַּגם ֵּכן ְּבַדְרַּגת "ֵׁשִני ַלּטּוְמָאה".
"ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה" הּוא ִמי ֶׁשָּנַגע ְּב"ַאב ַהּטּוְמָאה". "ַאב ַהּטּוְמָאה" הּוא ִמי ֶׁשָּנַגע 
ְּבֵמת, ֶׁשהּוא "ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטּוְמָאה". ַהִחיּדּוׁש ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל הּוא, ֶׁשַרק ַהָּיַדִים ִנְהיֹות 
ְטֵמאֹות. ָּכְך ָּגְזרּו ֲחַז"ל ְּכֵדי ֶׁשִּיָּזֲהרּו ִמן ַהּטּוְמָאה. ָלֵכן חֹוָבה ַעל ַהּכֲֹהִנים ָהאֹוְכִלים 
ְּתרּוָמה ְלַטֵהר ֶאת ְיֵדיֶהם ִּבְנִטיָלה ִלְפֵני ֲאִכיָלָתּה, ִּכי ִהיא ְקדֹוָׁשה, ְוִאם ֹלא ָׁשְמרּו 
ַעל ַהָּיַדִים ֵהן ְטֵמאֹות. ֲחַז"ל הֹוִסיפּו ְוִתיְּקנּו ֶׁשַהּכֹל ִיְּטלּו ָיַדִים ִלְפֵני ֲאִכיַלת ֶלֶחם, 

ה ּוְנִקּיּות. ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַרְּגלּו ִלְׁשמֹר ַעל ָטֳהַרת ַהָּיַדִים, ְוֵכן ִמַּטֲעֵמי ְקדּוּׁשָ
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ַּדף ל"ד: טּוְמַאת ַמְׁשִקים

ִמִּדין ּתֹוָרה ַמֲאָכִלים ּוַמְׁשָקאֹות ֶׁשל חּוִּלין, ֶׁשֵאיָנם ְקדֹוִׁשים, ִנְטָמִאים ַרק ֵמֵחֶפץ 
אֹו ֵמָאָדם ְּבַדְרַּגת "ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה" ָוַמְעָלה.

ִני ַלּטּוְמָאה", ְוָאז  ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשַּמְׁשֶקה, ֲאִפיּלּו ֶׁשל חּוִּלין, ָיכֹול ְלַקֵּבל טּוְמָאה ִמ"ּׁשֵ
ַהַּמְׁשֶקה ֶׁשִּנְטָמא ִנְהֶיה ְּבַדְרַּגת "ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה".

ַּדף ל"ה: ְזִהירּות ִמּטּוְמָאה

ַהּיֹום ְלַצֲעֵרנּו ּכּוָּלנּו ְטֵמִאים, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ְלַהּזֹות ַעל ַהְּטֵמִאים ֵמי ֵאֶפר 
ָּפָרה ֲאדּוָּמה. ְּבָיִמים ָעָברּו ַהּכֹל ִנְזֲהרּו ִמּטּוְמָאה, ִּכי ָּכל ֶאָחד ָהָיה ָצִריְך ְלַהְפִריׁש 
ְּתרּוָמה ִמֵּפרֹוָתיו, ַוֲאָנִׁשים ַרִּבים ִהְקִריבּו ָקְרָּבנֹות ְוָאְכלּו ֵמֶהם, ְוַכּמּוָבן ֶׁשֶאת ַהְּדָבִרים 
ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּללּו ֵאין אֹוְכִלים ְּבטּוְמָאה, ַוֲאִפיּלּו ָאסּור ָלַגַעת ָּבֶהם ְּבָיַדִים ְטֵמאֹות. ֹלא 
ַרק ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ַהְּקדֹוִׁשים ִהְקִּפידּו ִלְׁשמֹור ִמּטּוְמָאה, ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ַמַאְכֵלי חּוִּלין, 
ִהְקִּפידּו ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְטֵמִאים, ִּכי ֵיׁש ַמֲעָלה ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹול ְּדָבִרים ְטֵמִאים. ָּכְך ָּדְרׁשּו 
ֲחַז"ל ֵמהֹוָרַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים" - ָּכאן מֹוָרה 

ַהּתֹוָרה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹאְכלּו ַּגם ֶאת ַמַאְכֵלי ַהחּוִּלין ְּבָטֳהָרה.

מן התלמוד
סדר קדשים, 

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ל"ז

הסבר: הנביא יחזקאל אומר על עצמו שלא אכל 
מעולם בשר פיגול. רבי נתן אומר שהכוונה היא 
לבהמה שלא הפרישו ממנה מתנות כהונה. מכאן 
ניתן ללמוד שבהמה כזו מותרת באכילה, שכן אם 
היא אסורה מעיקר הדין, מה השבח של יחזקאל 

בכך שלא אכל ממנה?

שריא – מותרת
רבותיה – גדולתו

"משום רבי נתן אמרו: שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו 
מתנותיה. אי אמרת בשלמא שריא - היינו רבותיה דיחזקאל, 

אלא אי אמרת אסירא, מאי רבותיה דיחזקאל?" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ל"ג- ל"ט
שבת פר' וארא | כ"ב- כ"ח בטבת  )30 לדצמבר-5 לינואר(

בניין ישיבת חכמי 
לובלין 2010

 Krzysztof Schabowick,
Wikipedia

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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החיים.ופוגם מאוד באיכות זה מפריע מאוד לישון, בשעות הבוקר המוקדמות, המשאיות מרעישות טוענים דיירי הבניין כי מצד אחד:

מצד שני:

טוען מנהל הסופרמרקט כי 

אלו השעות שבהן מגיעה 

סחורה טרייה לסופרמרקט, 

כך מקובל בכל מקום. הוא 

מנסה לצמצם את הרעש 

וההפרעה, אבל אי אפשר 

למנוע זאת לחלוטין.

דבר תורה 
סבלנות היא בדרך כלל תכונה ומידה 
מעולה, אולם, בפרשתנו אנו מגלים שיש 
דברים שכלפיהם לא נכון להיות סבלן.

בפרשת וארא פונה הקב"ה לבני ישראל 
ואומר: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות 

מצרים". 

האדמו"ר מגור, בעל "חידושי הרי"ם", 
מסביר את הביטוי "סבלות מצרים" 
ואומר- שבתחילת השעבוד במצרים - 
בני ישראל מחו ולא קיבלו את העבודה 
הקשה שהטיל עליהם פרעה. אולם, 
ישראל  בני  פיתחו  השנים  ברבות 
עד  עבדים  היותם  כלפי  "סבלנות" 
שהגיעו למצב שהם כבר לא האמינו 

כי יוכלו אי פעם להשתחרר.

השלב הראשון בגאולת ישראל היה 
מ"סבלות  ישראל  בני  את  להוציא 
אותם  להוציא   - דהיינו  מצרים", 
מהסבלנות כלפי השעבוד הנורא בו 
הם מצויים, שיתעוררו לצעוק ולזעוק 
על עבודתם הקשה ויאמינו ביכולתם 
לחולל את השינוי ולהשתחרר. אחרי 
שיתעוררו לכך ויסירו את סבלנותם 

לשעבוד - הגאולה תגיע במהרה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

ליד בניין המגורים נמצא סופרמרקט גדול. כל בוקר, החל מהשעה 4 בבוקר 
מתחילות להגיע משאיות עם סחורה – מוצרי חלב, לחם, ירקות וכו'. המשאיות 
הללו מרעישות - רעש המנוע, צפצוף הנסיעה לאחור, פתיחת וסגירת 
דלתות המשאית, ודיבור הפועלים. הדבר כמובן מפריע לשנת הדיירים 
בבניין. הדיירים פנו למנהל הסופרמרקט בבקשה שהמשאיות עם הסחורה 
לא יגיעו בשעות הבוקר המוקדמות הללו, אך הוא ענה שאין ברירה ואין 
מה לעשות - כדי שיהיה אוכל טרי בשעה שפותחים את הסופר בבוקר, אלו 

השעות שבהן מגיעה הסחורה. הדבר הזה יצר ויכוח גדול.

נולד ברומניה בשנת תרמ"ז-1887, ונפטר בפולין בז'  א.  
במרחשון תרצ"ד-1933.

היה נשיא אגודת ישראל בפולין, מייסד וראש ישיבת  ב.  
חכמי לובלין, וציר בפרלמנט הפולני.

יזם וייסד את מפעל הדף היומי באלול תרפ"ג-1923. ג.  
הלחין שירים חסידיים רבים. ד. 

הרב מאיר שפירא מלובלין
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מפעל הדף היומי.

  | מי אני?

7 דקות

1 .

בניין ישיבת חכמי לובלין.
2 .

הרב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.
3 .

הרב מחזיק את הדף היומי אותו הוא ייסד, 

ואת התווים לשיר "עוצו עצה ותופר" אותו  הוא הלחין.
4 .

דגל מדינת פולין, שהישיבה נמצאת  בתחומה.
5 .

לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם.
6 .

כ"ח בסיון תר"צ-1930.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מהו הבניין המופיע בציור?  

מי הדמות המופיעה בחזית הבניין?  
מהם הדברים שהדמות מחזיקה ביד ואיך הם קשורים אליה?  

דגל של איזו מדינה תלוי על הבניין ואיך הוא קשור לציור?  
מה הפסוק שנבחר להיות כתוב על פתח הבניין?  

מתי החלו הלימודים בבניין הזה?  

נוסד בכינוס אגודת ישראל בפולין בט' באלול תרפ"ג- 1923, על ידי רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל. א.  
הרעיון היה שכל יום ילמדו כולם את אותו הדף מהתלמוד, מתוך 2,711 דפי התלמוד, ואחת לשבע  ב.  

וחצי שנים לערך יסיימו כולם יחד את לימוד הש"ס. 
עד היום התקיימו והסתיימו כבר 12 מחזורי לימוד שלמים. המחזור הנוכחי ה-13 יסתיים ב"ה בז'  ג.  

טבת תש"פ-2020.
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יש לי מושג | הכנסת כלה !
מצוות הכנסת כלה היא מצווה השייכת 
למצוות החסד והצדקה, ועניינה הוא 
לסייע לזוגות צעירים שאין להם יכולת 
כלכלית להתחתן ולהתחיל את חייהם 
המשותפים ביחד, במיוחד בתקופת 
החתונה שבה יש הוצאות מרובות. 
מצוות הכנסת כלה מבקשת מהציבור 
לסייע לאותם כלות וחתנים להתחתן 
בצורה מכובדת ושמחה, ולהתחיל 
את חייהם כזוג עם תמיכה כלכלית 

בסיסית.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מה פירוש הביטוי "ִראׁשֹון 

ַלּטּוְמָאה"?
ב.  מהי "בהמה מסוכנת" ומה דינה?

האם מותר לשחוט בהמה עבור גוי  ג.  
עובד עבודה זרה?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד 

 הישראלי 
)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד 

talmudhagrala@ :יום רביעי בשעות הצהריים למייל
medison.co.il

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף 

הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ל"ז: ְּבֵהָמה ְמסּוֶּכֶנת
ְּבַדף ֶזה עֹוֵסק ַהַּתְלמּוד ַּבְׁשֵאָלה: ַהִאם מּוָּתר ֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה ְמסּוֶּכֶנת? ָמה ַהַּכּוָָנה 
"ְּבֵהָמה ְמסּוֶּכֶנת"? ַהִאם ְמדּוָּבר ַּבּשֹׁור זֹוֵעם ְונֹוֵגַח, אֹו ַּבָּפָרה ֶׁשּבֹוֶעֶטת ְּבִמי ֶׁשִּמְתָקֵרב 
ֵאֶליָה? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא. "ְּבֵהָמה ְמסּוֶּכֶנת" ִּבְלׁשֹון ֲחָכִמים ֵאיָנּה ְּבֵהָמה ֶׁשְּמסּוֶּכֶנת 
ַלֲאֵחִרים, ֶאָּלא ְּבֵהָמה ַהִּנְמֵצאת ְּבַסָּכָנה ְּבַעְצָמּה, ֶׁשִהיא חֹוָלה ְונֹוָטה ָלמּות. ָהָיה ָמקֹום 
ַלֲחׁשֹוב ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹוט ְוֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה זֹו, ְּכֵׁשם ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ְטֵרָפה, ֶׁשּזֹו ְּבֵהָמה 
ֶׁשָּנַפל ָּבּה מּום; אּוָלם ֲחָכִמים ַמְרִאים ֶׁשֵּמִעיָּקר ַהִּדין מּוָּתר ִלְׁשחֹוט ְוֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה 

ְמסּוֶּכֶנת, ִּבְּתָנִאים ְמסּוָּיִמים.

ַּדף ל"ח: ִאיּסּור ִמּכֹוַח ַהַּמְחָׁשָבה
ַהִאם ִניַּתן ִלְגרֹום ַלָּכְך ֶׁשְּבֵהָמה ִּתְהֶיה ֲאסּוָרה ַלֲאִכיָלה, ְּבכֹוַח ַהַּמְחָׁשָבה ִּבְלַבד? ַּבִּמְׁשָנה 
ֶׁשְּבַדף ֶזה ֶנֶחְלקּו ַהְּתָנִאים ַהִאם מּוָּתר ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ֲעבּור ּגֹוי עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַּתָּנא 
ִחיָטה זֹו ְּכֵׁשָרה, ְוִאיּלּו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָסבּור ֶׁשִהיא ְּפסּוָלה. ַמּדּוַע? ַמְסִּביר  ַקָמּא ָסבּור ֶׁשּׁשְ
ִחיַטת ַהְּבֵהָמה ִּתְהֶיה ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ֶׁשַּבּוַַּדאי אֹותֹו ַהּגֹוי ְמַכּוֵן ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשּׁשְ
ִחיָטה. ַעל ָּכְך ֵמִׁשיב לֹו ַרִּבי יֹוֵסי ְואֹוֵמר: ָאְמָנם  ָזָרה, ְוָלֵכן ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהּׁשְ
ָקְרָּבנֹות ְיכֹוִלים ְלִהיָּפֵסל ִאם חֹוְׁשִבים ִּבְזַמן ְׁשִחיָטָתם ַמְחָׁשבֹות ֹלא ַמְתִאימֹות - ֲאָבל 
ַרק ַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוֵחט ַעְצמֹו ְיכֹוָלה ִלְפסֹול אֹוָתם, ֹלא ַמְחָׁשָבה ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר. 
ִאם ֵּכן, ַקל ָוחֹוֶמר ֶׁשְּבֵהמֹות ְרִגילֹות, ֶׁשֵאיָנן ָקְרָּבנֹות, ֹלא ִיָּפְסלּו ִּבְגַלל ַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשל 
ָאָדם ַאֵחר. ָלֵכן מּוָּתר ַלְּיהּוִדי ִלְׁשחֹוט ֲעבּור ּגֹוי, ְוַגם ִאם הּוא ְיַכּוֵן ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה, 

ִחיָטה. ֵאין ֶזה ּפֹוֵסל ֶאת ַהּשְׁ

ַּדף ל"ט: ֵסרּוב ְלַקֵּבל ַמָּתָנה
ֵמַאַחר ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָאָדם ֵאינֹו ִמְתַנֵּגד ְלַקֵּבל ְּדָבִרים, 
ֶאְפָׁשר ְלַהְקנֹות ַמָּתָנה ְלָאָדם ְּבִלי ֶׁשֵּיַדע ִמֶּמָּנה, ִּכי 
ֲחַז"ל ָאְמדּו ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא מּוָכן ְלַקֵּבל אֹוָתּה. 
ְלָמָׁשל, ְראּוֵבן רֹוֶצה ָלֵתת ֵמָאה ֶׁשֶקל ְלִׁשְמעֹון, ָיכֹול 
ָקִלים ֲעבּור  ְראּוֵבן ְלַהִּגיד ְלֵלִוי ֶׁשִּיְזֶּכה ְּבֵמָאה ַהּׁשְ

ִׁשְמעֹון, ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהם ַׁשָּיִכים ְלִׁשְמעֹון. ַמֲעֶׂשה ִּבְראּוֵבן ֶׁשֶהְחִליט ָלֵתת ְלֵלִוי ַמָּתָנה 
ְמעֹון ֶׁשִּיְזֶּכה ָּבֲעָבִדים ֲעבּור ֵלִוי. ַהָּדָבר נֹוַדע  ְמקֹוִרית: ֲעָבִדים ְּכַנֲעִנים. ְראּוֵבן ִּביֵּקׁש ִמּׁשִ
ְלֵלִוי ַאְך הּוא ֹלא ֵהִגיב. ַּכֲאֶׁשר ָרצּו ְלָהִביא ֵאָליו ַהַּבְיָתה ֶאת ָהֲעָבִדים, ָאַמר ֵלִוי: ַאל ָּתִביאּו 
אֹוָתם, ֵאיִני רֹוֶצה ָּבֶהם. ְלִמי ַׁשָּיִכים ָהֲעָבִדים? זֹו ְׁשֵאָלה ֶׁשּנֹוְתָרה ְּבָסֵפק. ַמּדּוַע? ִּכי ֵאין 
יֹוְדִעים ַהִאם ְּכֶׁשהּוא ָׁשַתק ַּבַהְתָחָלה הּוא ָרָצה ֶאת ָהֲעָבִדים, ּוִמָּיד ָקָנה אֹוָתם, ְוַאַחר 
ִני הּוא ֶׁשאּוַלי הּוא  ָּכְך הּוא ִהְתָחֵרט, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתָחֵרט ַאֲחֵרי ֶׁשּקֹוִנים. ַהַּצד ַהּׁשֵ
ִמְּתִחיָּלה ֹלא ָרָצה ֶאת ָהֲעָבִדים, ַאְך הּוא ֹלא ָאַמר ְּכלּום ַעד ֶׁשָרצּו ְלָהִביא אֹוָתם ֵאָליו, 

ֲאָבל ְּבֶעֶצם הּוא ֹלא ָקָנה אֹוָתם ֵמעֹוָלם.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף ל״ו- ל״ט השלם את החסר
ַּדף ל"ו: ַהָּדם ְוַהַּמִים ֶׁשָּבֲעָזָרה

ְּבַדף ֶזה ִנְזֶּכֶרת ֲהָלָכה ְלִפיָּה ַהָּדם ְוַהַּמִים ֶׁשָּבֲעָזָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֵאיָנם ְמַטְּמִאים טּוְמַאת ַמְׁשִקים. ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמסּוָּפר 
ָּדָבר ְמַעְנֵין; ָׁשם ֶנֱאַמר ֶׁשּיֹוֵסי ֵּבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה ֵהִעיד ַעל 
ָׁשלֹוׁש ֲהָלכֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָהֵקל ָּבֶהן, ְוַאַחת ֵמֶהן ִהיא ֲהָלָכה זֹו ַעל 
ַהַּמְׁשִקים ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְטָּבַחִים ָּבֲעָזָרה. ִמּשּׁום ָּכְך ָקְראּו לֹו "יֹוֵסף 
ָׁשְרָיא" - יֹוֵסף ַהַּמִּתיר, ִמּשּׁום ֶׁשָהיּו ֲחָכִמים ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ֵמֵקל 
יֹוֵתר ִמַּדי. עֹוד ְמסּוָּפר ָׁשַרִּבי ְיהּוָדה ְנִשׂיָאה ֹלא ָרָצה ְלַהִּתיר 

ֲאִכיַלת ַּפת ֶׁשל ּגֹוִיים, ִמּשּׁום ֶׁשְּכָבר ִהִּתיר ֶׁשֶמן ֶׁשל ּגֹוִיים, ְוֹלא ָרָצה ֶׁשִּיְקְראּו ַּגם 
לֹו "ֵּבית ִּדיָנא ָׁשְרָיא" ְויֹאְמרּו ֶׁשהּוא ֵמֵקל ִמַּדי ַּבֲהָלָכה. אֹוָתם ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו ֶׁשִאם 
ִיְראּו ֲאָנִׁשים ֶׁשֲחָכִמים ַמִּתיִרים ְּדָבִרים ֶׁשַעד ָאז ֶנְחְׁשבּו ָלֲאסּוִרים - ָיבֹואּו ְלַזְלֵזל ַּגם 

ְּבִאיּסּוִרים ֲאֵחִרים, ֶׁשֵאין ָמקֹום ְלָהֵקל ָּבֶהם. ָלֵכן ֹלא ָרצּו ְלַהִּתיר יֹוֵתר ִמַּדי.

לפניכם כמה מילים דומות שכל אחת 
את  השלימו  אחרת.  באות  מסתיימת 

המילים:

1. בשר שנאסר באכילה - פיגו

2. משתמשים בו לבניית בתים - פיגו

3. איחור - פיגו

4. פעולת טרור - פיגו


