
זו ההזדמנות שלך: מתחילים ללמוד 
'בבא בתרא' במסגרת הדף היומי 

מתחילים  העולם  רחבי  בכל  יהודים  רבבות 
בתרא'  'בבא  מסכת  לימוד  את  אלו  בימים 

במסגרת המחזור הי"ג של הדף היומי.

מהש"ס  ממחצית  יותר  כבר  שסיימו  לאחר 
היומי  הדף  לומדי  רבבות  מתחילים  הבבלי, 
שיעורים  באלפי  בתרא,  בבא  במסכת  לעסוק 
הנמסרים בכל רחבי העולם היהודי, בחברותות 

ובלימוד עצמאי.

המבקש  יהודי  כל  ושל  שלך  ההזדמנות  זו 
להתחבר לעיסוק בתורה הקדושה, להצטרף אל 
לומדי  בין  להיות  זכו  רבבות המאושרים שכבר 

'הדף היומי'.

מסכת בבא בתרא היא המסכת הארוכה ביותר 
בש"ס, והיא חביבה במיוחד על הלומדים בשל 
בישיבות הקדושות.  לה  העיסוק הרב המוקדש 
של  הלימוד  במסגרת  המסכת  על  הסיום  את 
כ"ג  שני,  ביום  הלומדים  יקיימו  היומי'  'הדף 

בתמוז עם לימוד האחרון במסכת – דף קע"ו.

ובמאגרי  'דרשו'  בקו  כי  לציין  המקום  זה 
השיעורים של 'קול הלשון' ניתן להאזין ולהוריד 
אליהו  רבי  הגאון  של  הנפלאים  שיעוריו  את 
אורנשטיין שליט"א, הנמסרים במסגרת פעילות 
חלקי  לכל  היומי  הדף  לימוד  להנחלת  'דרשו' 

ציבור שומרי התורה והמצוות בארץ ובעולם.

שיעוריו של הרב אורנשטיין מצטיינים בהסברה 
הבהירה של הגמרא, בתמצות רב ומבלי להאריך 
צדדיים.  בעניינים  ולהרחיב  ארוכים  בהסברים 
אלפים רבים מאזינים לשיעורים אלו מידי יום, 
שמאפשר  והתמציתי  הקולח  מההסבר  ונהנים 
קצר  זמן  בתוך  היומי  הדף  על  לעבור  להם 

במיוחד.

הרב אורנשטיין ממליץ למאזינים שלא להסתפק 
המירבי  התמצות  בשל  לשיעוריו,  בהאזנה  רק 
ומציע להאזין להם כחזרה על הלימוד  שלהם, 
או  עצמאי  לימוד  לקראת  כהכנה  לחלופין  או 
לשיעור  שמאזין  "מי  הדף:  של  חברותא  עם 
מבין את אופן המהלך של הסוגיא", אומר הרב 
לו  יבוא  ולימוד עצמאי לאחר מכן  אורנשטיין", 
את  חוסך  הוא  כי  קושי  כל  וללא  רבה  בקלות 
אחרי  הדף  את  שלומד  מי  של  והתעייה  הניסוי 
שנים רבות מאז שסיים את מסכת בבא בתרא, 
קלות  הבנות  אי  של  בקשיים  להיתקל  ועלול 
של  השוטף  ללימוד  משמעותית  המפריעות 
על  הלימוד תקל  לפני  לשיעור  האזנה  הסוגיא. 
לשיעור  האזנה  גם  וכך  בעז"ה,  מאוד  הלימוד 
מהירה  חזרה  תאפשר  השיעור  לאחר  המוקלט 
ומסכמת של הנלמד באופן קל להבנה ומסודר 

לתועלת הזיכרון". 

הדף היומי בבלי: מסכת בבא בתרא דף ד'
הדף היומי בהלכה: סימן קצ"ב מתחילת הסימן עד סעיף ב'

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק כ"א עד 'גם אם הוא ממציא'

לוח 
לימוד 
יומי:



כאשר שלושה אנשים אוכלים יחד סעודת פת, הרי הם חייבים ב'זימון', דהיינו שחייבים להזדמן 
ואומר להם:  מַזֵמן את האחרים  והיינו שאחד הסועדים  רבים;  יחד בלשון  ולצרף את ברכתם 
ואומר:  והמַזֵמן חוזר  ובטובו חיינו",  "נברך שאכלנו משלו", והם עונים: "ברוך שאכלנו משלו 
"ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו". יש אומרים שכאשר אכלו כדי שביעה, שאז חייבים בברכת 
תמיד  היא  זו  מצוה  רבים  פוסקים  ולדעת  מדאורייתא;  היא  הזימון  מצות  מדאורייתא,  המזון 

מדרבנן, והפסוקים הם 'אסמכתא'. ]שו"ע א, ומשנ"ב א; ביאורים ומוספים דרשו, 4[

לאחר אמירת ה'מַזֵמן' 'ברוך שאכלנו' - נחלקו הפוסקים אם האחרים יענו 'אמן'; אך המַזֵמן, לכל 
הדעות אינו עונה אמן לאחר אמירת האחרים 'ברוך שאכלנו', שהרי חוזר ואומר כן בעצמו. ואם 
מספר הסועדים הוא עשרה ויותר, צריכים להזכיר את שם ה', ויאמר המַזֵמן: "נברך אלקינו", 
והם יענו: "ברוך אלקינו". ויש שנהגו שלאחר ברכת הזימון אומר המַזמן: "ברוך הוא וברוך שמו", 
כדי להפסיק בינּה לברכת המזון; ויש שנראה מדבריו שאם האחרים אינם עונים 'אמן', אומרים 

כולם "ברוך הוא וברוך שמו". ]שו"ע א, משנ"ב ג-ד, ושעה"צ ב; ביאורים ומוספים דרשו, 9[

בזוהר הקדוש אמרו שה'מַזֵמן' צריך לומר בפיו לפני ברכת המזון: "בואו ונברך", וכדומה, כיון 
שכל דבר שבקדושה צריך 'הזמנה' בפה לפני עשייתו, כדי להמשיך עליו את הקדושה; ובכל 
מצוה הברכה נחשבת להזמנה, אך בברכת הזימון והמזון שהברכה עצמה היא המצוה, נדרשת 
הזמנה מיוחדת. וכך אכן נהגו, בכל עדה כפי נוסחה; והאחרים עונים, בכל עדה כפי נוסחה: "יהי 
שם ה' מבורך מעתה ועד עולם", או "שמים". ועוד נהגו שהמַזמן נוטל רשות תחילה, באמירת 

"ברשות...", בכל עדה כפי נוסחה. ]משנ"ב ב; ביאורים ומוספים דרשו, 2, 6 ו־7[

האם מצות ה'זימון' היא מדאורייתא או מדרבנן?

מהו טעם המנהג לומר "ברוך הוא וברוך שמו" 
בין ברכת ה'זימון' לברכת המזון?

מהי ה'הזמנה' המיוחדת לברכת הזימון וברכת המזון?

אתמול למדנו
• אסור לעסוק בדברים אחרים בעת אמירת ברכה, תפילה, או עשיית מצוה; ואף בפעולות קלות שאינן מסיחות את הדעת.

• יש שמתירים ניגוב ידים בעת ברכת 'על נטילת ידים' לסעודה, כיון שהניגוב חלק ממעשה הנטילה, וממילא הוא חלק מהמצוה 
שמברך עליה. ויש שהתירו לנגב גם בעת ברכת 'אשר יצר'.

• חכמינו ז"ל התירו לשכירים לקצר בברכת המזון כדי שלא יתבטלו ממלאכתם על חשבון מעבידם. וכבר כתבו ראשונים שבזמננו 
חייבים השכירים לברך את כל ברכת המזון כרגיל.

מחר נלמד
• שנים שאכלו יחד - האם חייבים לצרף אליהם אדם שלישי כדי להתחייב בזימון? 

• בסעודה מרובת משתתפים - האם יש מצוה שכולם 'יַזמנו' יחד?
• עשרה ששכחו לומר "אלקינו" ב'זימון' - האם צריכים לזמן שוב?


