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השי"ת יברך את לומדי השיעורים הם נשיהם בניהם ובנותיהם יחיו ויצליחם בכל הדרוש להם.
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“A Bright Home, is a Happy Home”
Your Benjamin Moore Custom Color Paint Center is just a stroke away

PLUMBING, ELECTRICAL & CLEANING SUPPLY

KITCHEN & BATH

DOOR & MOLDING

SHEET ROCK & LUMBER

KEY CENTER

to choose from
we computer match any color of any brand

829 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN NY 11203 TEL

718.778.2700   FAX 718.778.2599

Your local one stop paint and hardware center

www.benjaminmoore.com www.truevalue.com
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קובץ זה הוסדר והוכן לדפוס ע”י 
יגדיל תורה – מבצע תלמוד תורה

נתייסד ע”ש מנחם מענדל בן 
יבדלחט”א לוי יצחק שיחי’

הכתובת:
Yagdil Torah

383 Kingston Ave. PMB 188

Brooklyn, NY 11213

347.223.5943

YagdilT@gmail.com

www.YagdilTorah.org
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בפתח הרשימה
שמחים אנו בזה להגיש רשימה מעודכנת ומחודשת של כל השיעורים שבשכונתינו 

הק' שכונת קראון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה".

יגיעה וטירחה הושקעה לוודא פרטי השיעור כדי להוציא  כבפעם הקודמת, הרבה 
מתחת ידינו רשימה ברורה ומבוררת.

ברשימה זו כללנו כל השיעורים המיודעים לכלל, אינם בדרך התוועדות ושקיימים 
באופן קבוע.

שקנו  ע"י  הרשימה  בהדפסת  שתמכו  החברות  לכל  הפעם  עוד  להודות  ברצוננו 
פירסומות בתוכו.

תודה מיוחדת לחברת ה"פרינטהאוס" שכדרכם בקודש תמיד פותחים ידם הנדיבה 
לעזור למוסדותינו בעבודתה הקדושה.

וודאי הדבר אשר הברכות אשר יחולו על הלומדים יחולו גם כן על כל התומכים 
בענין זה, בכל המצטרך להם בגו"ר.

ויה"ר שע"י תוספת הלימוד שיבוא כתוצאה מרשימה זו נזכה בקרוב ללמוד תורה עם 
משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

יגדיל תורה

שלהי ניסן תשס"ח
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קריאת הרשימה
הרשימה אשר לפניכם נסדרה ע"פ סדר ימי השבוע.

שאר פרטי השיעור )חוץ מהיום( כדלהלן:

בשורה הראשונה כתוב פרטי תוכן השיעור

בשורה השניה כתוב זמן התחלת וסיום השיעור.

בשורה השלישית כתוב מקום השיעור ושם המגיד שיעור. בשיעור המתקיים בבית 
פרטי רשמנו הכתובת המדוייקת. בשיעור המתקיים בביהכ"נ או ביהמ"ד רשמנו שם 
לכתובת  התפילות  וזמני  וביהמ"ד  ביהכ"נ  ברשימת  להלן  עיין  ביהמ"ד.  או  ביהכ"נ 

הביהכ"נ או ביהמ"ד.

בשורה הרביעית כתבנו השפה בה השיעור נמסר. באם ישנם הערות נוספות אודות 
השיעור, הם נמצאים בשורה מתחת.

דבר נוסף ומחודש: לבירור פרטים אודות השיעור, צירפנו – באם ישנם – אנשי קשר 
בהם תוכלו לברר פרטי השיעור.

ידוע מאמר החכם אשר כשם שאי אפשר לבר בלי תבן כך אי אפשר לחיבור בלי 
טעויות, ובפרט בדבר כזה העשוי' להשתנות, ע"כ מבקשים אנו מאנ"ש שי' להודיענו 
על דבר הקמת שיעורים  חדשים או אודות שינויים בשיעורים הקיימים, ואי"ה יעלו 

לרשימה מעודכנת על אתרינו עד להדפסה הבאה בעזהי"ת.

OPEN: Sunday - Thursday
11 am - 12 am - Open on Friday
Winter: open Motzaei Shabbos

718.907.8877

OPEN: Sunday - Thursday
11 am - 12 am - Open on Friday
Winter: open Motzaei Shabbos

718.907.8877

• Shawarma
• Falafel
• Burgers
• Soups
• Salads
• Sandwiches

• Shawarma
• Falafel
• Burgers
• Soups
• Salads
• Sandwiches

Mendy’s offers a full line of catering 
in the Museum banquet hall. 
Special packages for the CH Community 
for catering and ballroom!

Mendy’s offers a full line of catering 
in the Museum banquet hall. 
Special packages for the CH Community 
for catering and ballroom!

We DeliverWe Deliver

• Sushi
• Entrees grilled

to perfection
• Shabbos Take out
• Daily Special

• Sushi
• Entrees grilled

to perfection
• Shabbos Take out
• Daily Special

cxwws cxwws

718-774-9303
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Published with the haskamos
of the leading

Rabbinic Authorities of our times.

TELL YOUR
CHILDREN/STUDENTS:

� Why is the beard referred to
throughout Torah literature as
the Tzelem Elokim (image of  HaShem
in man) and the Hadras Panim
(beauty of the face)?

� Why do Chazal consider the beard
the means through which Divine blessings
(for parnasa, shidduchim, gezunt, success in
Torah studies, etc.) are channeled to us?

� Why have Jews throughout the centuries
been moser nefesh to preserve their beards?

� Why did the Chofetz Chaim write
an entire work on the importance of
maintaining a full, untrimmed beard?

� Why is the beard considered so sacred that
rather that taking an oath while holding a
Torah scroll, people would hold their beard
instead (as attested to by the Chofetz Chaim)?

� Why did the Steipler Gaon (and Jews
throughout history) treat beard hairs that fell
out with same reverence as shaimos?

1,024 Pages 61/2” X 91/2”

AVAILABLE AT ALL SEFORIM STORES
Full-color Laminated binding $16
Elegant Leather-look binding $21

BUY IT TODAY...
Learn the key
to Hatzlocha & Parnassa!

By
RABBI MOSHE

WIENER

Encylopedic in scope,this is a massivecompilation that isinvaluable for notonly Rabbonim andRoshei Yeshiva butalso parents andteachers who wish tomaster the subjectand knowthe answers

FINALLY!
AN AUTHORITATIVE RESOURCE
THAT HAS ALL THE ANSWERS!

SEFER
HADRAS PONIM ZOKON

- Regarding the Beard in Jewish Law -

¢ÏÚ¢„ ‰Â‡ ÚÂ̆‰ ·ÎÍ „·¯ ËÂ· ÂÓÂÚÈÏÆ Â‡ÂÏÈ
Ú¢È Ê‰ È̇·¯¯Â ÂÈ̇Ï·Â ‰„·¯ÈÌ ̈ÂÈ‰Èß ·ÎÍ

‰ˆÏ‰ ÓÚÂÔ ÁÓÂ̄¢
©ÓÎ̇· ‰‚‡ÂÔ ̄·È ̆ÏÓ‰ ÊÏÓÔ ‡ÂÈÚ¯·‡Í Ê̂¢Ï ÏÓÁ·¯ ÒÙ¯ ¢‰„¯̇

ÙÈÌ ỄÔ¢ „ÙÒ ·ÒÙ¯
¢‰ÏÈÎÂ̇ ̆ÏÓ‰¢ ‰Ïß ̇ÙÏ‰ ÚÓß È¢‡®

 

Sefer Hadras Ponim Zokon

העצה למלחמת היצר – 
"משכהו לבית המדרש"

תנא דבי ר' ישמעאל: בני, אם פגע בך מנוול 
לבית  משכהו  בך(  מתגרה  הרע  )יצר  זה 
המדרש, אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא 
המפעפע  נמשלה  כאש  )שהתורה  מתפוצץ 
כאש  דברי  כה  "הלא  שנאמר  הברזל(,  את 
יפוצץ סלע", אם אבן הוא  וכפטיש  ה'  נאם 
למים",  לכו  צמא  כל  "הוי  שנאמר  נימוח; 

ואומר "אבנים שחקו מים".

)קידושין ל' ע"ב ופירש"י(

עצה לזכרון – לימוד 
בבהכנ"ס ובביהמ"ד

היגע  היא  כרותה  ברית  יוחנן:  רבי  אמר 
הוא  במהרה  לא  הכנסת  בבית  תלמודו 

משכח.

)ירושלמי ברכות פ"ה ה"א(

בית המדרש גם במצרים
להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת 
לו  להתקין  נחמיה  ר'  אמר  מהו,  לפניו. 
שיהו  תורה,  מורה  שם  שיהא  תלמוד  בית 

השבטים הוגים תורה.

)תנחומא ויגש סי"ב(

הלומד בבהכנ"ס ובביהמ"ד 
– לומד מפי השכינה

בבהכנ"ס  שרוי  מפני ששכינה  הנכון  הטעם 
לא  השכינה  מפי  למד  ואם  עמו,  ומלמד 

במהרה הוא שוכח.

)יוסף אומץ - דיני הנהגת האדם בשעת הלימוד(

כשאין ביהמ"ד ילמוד 
בבית הכנסת

ובני  בעיר,  קבוע  בית המדרש  בשעה שאין 
. טוב שילך   . העיר לומדים כל אחד בביתו 
לבית הכנסת ללמוד שזה ודאי שבכל קהילה 

יש בית הכנסת.

)ט"ז - יו"ד סי' רמ"ו סק"ח(

"כל זמן היותו בא"י למד 
תמיד בבהכנ"ס"

למד  בא"י  היותו  זמן  כל  ז"ל  מהרי"ב  ומורי 
תמיד בבהכנ"ס.

)סידור האריז"ל - סדר קביעת התורה(

צריך ללמוד בביהמ"ד בחבורה
בבית  בתלמודו  היגע  שכל  כרותה  ברית 
ועל  משכח.  הוא  במהרה  לא  הכנסת 
אין  בעיר  המדרש  בית  שאין  במקום  כן 
הכנסת  בבית  אלא  בביתו,  ללמוד  לאדם 

שמתפללים בו;

ללמוד  אין  בעיר,  המדרש  בית  כשיש  אבל 
המדרש  בבית  אלא  הכנסת,  בבית  יחידי 
ונואלו  הבדים  על  חרב  שנאמר  בחבורה, 
שיושבים  ישראל  של  שונאיהם  על  חרב 
אלא  עוד  ולא  בתורה,  ועוסקים  בבד  בד 
התורה  שאין  ונואלו,  שנאמר  שמטפשין 
חכמים עשרה  ואמרו  בחבורה,  אלא  נקנית 
שרויה  שכינה  בתורה  ועוסקים  שיושבים 
ביניהם, שנאמר אלקים נצב בעדת אל, ואין 

עדה פחותה מעשרה.

המדרש  בבית  בצבור  להתפלל  להם  ויש 
המדרש  בית  שקדושת  שלומדים,  במקום 

גדולה וחמורה מקדושת בית הכנסת.

)שו"ע אדמו"ר הזקן הל' ת"ת פ"ד ה"י(

חשיבות הלימוד בבית המדרש
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"והרוצה ללמוד בפני 
עצמו הרשות בידו אבל 

בבית המדרש דוקא"
אמנם עוד נחוץ מאד אל הענין בכללו, אשר 
כאשר  התורה  בעסק  יתחזקו  הגדולים  גם 
עסק  בעל  כל  אשר  הקודמים,  בשנים  הי' 
אחר גמר עסקו בכל יום בא לבית המדרש 
הוא  גדול  והכרח  ערכו,  לפי  כאו"א  ולמד 
כעת למצב היהדות לחדש הישנות שכאו"א 
והי'  מחויב לבוא בזמן קבוע לבית המדרש 
א' שיאמר שיעור גמר' או פוסקים, והרוצה 
ללמוד בפני עצמו הרשות בידו אבל בבית 
יהי'  היהדות  עניני  בכל  וגם  דוקא,  המדרש 

יהודי בחוץ ובגלוי דוקא.

אחת  אשר  במכתב  כבר  בארתי  וכאשר 
היהדות  מצב  בחלישות  העיקריות  הסיבות 
אצל היראים הוא מה שהיראים משתדלים 
להעלים ולהסתיר כל חלקי טובה שלהם, כמו 
גם מי שנדבה רוחו אותו לעסוק בתורה הוא 

בחדרי חדרים דוקא לבל יתראה החוצה

)אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' רע"ח(

"בשנים הקודמים . . היו 
מוצאים בבית המדרש 

תמיד אנשים בע"ב"
על שאלתו הראשונה איך הוא מצד היהדות 
ַא  הוא  בד"כ  אשר  השבתי  שלנו,  בפלכים 
געגינט, אמנם הפרטים מאד לא  אידעשער 
מעשים  עושים  אשר  מצעירי  וישנם  טוב 
שלא בהדרגה כלל. וסיבת הדבר הוא מפני 
היתה  אחרת  רוח  האחרונות  שבשנים 
הפרטים  רוע  תוצאות  וממנה  כולו  בהכלל 

באופן מוזר.

וביארתי בקצרה איך בשנים הקודמים אשר 
המדרש  בבית  מוצאים  היו  זוכר  אני  עוד 

תמיד אנשים בע"ב )לא, או לבד מהלומדים 
)או  העסק  גמר  לאחר  אשר  התמידים( 
הולך  הי'  היום(  באמצע  קבועות  בשעות 
לבית המדרש ללמוד זה משניות וזה גמרא 
דילי'.  שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  פוסק  וזה 
אבל דוקא בבית המדרש לא בביתו, וממילא 
נתן מקום לענין התורה  והעיקר שזה  למד. 
בלבו של אדם, ובנו הביט עליו ולא נתרחק 
כ"כ, והאב ג"כ נתן השגחתו על בנו שילמוד.

חושב שילמד בביתו, אך בפועל...
לא כן עתה גם אצל הבע"ב היראי' לא יש 
מקום שילך לבית המדרש ללמוד כ"א חושב 
אשתו  הנה  לביתו  ובבואו  בביתו.  שילמוד 
וב"ב קרובים איליו יותר )מצד היצר( ומבלה 

את הזמן אתם, וא"כ אינו לומד.

ועי"ז הבן הולך מדחי אל דחי ר"ל
שהאב  רואה  שהבן  מה  כן  על  יתר  אמנם 
אינו לומד נעשה אצלו התורה למותר לגמרי 
ונתפס בדרך אחרת,  וממילא מתרחק מאד 
וכה הולך מדחי אל דחי ר"ל. והאב ג"כ אינו 
נותן השגחתו עליו מפני שגם אצלו נתקרר 
הענין בכלל, ואח"כ כשהבן מפריז על המדה, 

אין ביכולתו לעזר עוד.

ולזאת כשהי' הרעיון בדבר מחזיקי הדת הי' 
אצלי אחד מהדברים העיקרים אשר בע"ב 
ילמדו בכ"י ובביהמ"ד דוקא למען לתת מקום 

וקן על עסק התורה להטיב כללות המצב.

)אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' ש"ה(

"בכל יום ללמוד ובבית 
הכנסת דוקא"

ויקבע זמן בכל יום ללמוד ובבית הכנסת דוקא 
מה שיכול ללמוד או לשמוע איך שלומדים...

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' שט(
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"וגם אפילו אם אינו מבין את 
החסידות צריך לשמוע"

וגם אפילו אם אינו מבין את החסידות צריך 
לשמוע, דזה שאינו מבין הוא רק מה שהוא 
אינו מבין אבל הנשמה שלו מבינה והעיקר 
לא  מהנשמה  הוא  והחיות  החיות  הוא 
בביאור  )עי'  שכלי  אינו  דהנשמה  מהשכל, 
ולא דאחר הלימוד המחשבה דבור ומעשה 
בכלל  בגוף  מאירה  הנשמה  וחיות  תשבית( 
ובפרט במעשה הגוף שלו הם בדקות כנודע.

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תקל"ג(

"ודוקא בבית כנסת או מדרש, 
מקום המצוי לרבים"

אשר האמת הגמור הוא כי כל אחד מישראל 
הלזו  ארץ  מחשכי  להאיר  אלקים  נר  הוא 
הגשמי, אשר אותה איוה הוא ית' למושב לו 
דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה  נתאוה  כמאמר 
ומתעסקים  עוסקים  זו  ודירה  בתחתונים, 
עמודים  בג'  עבודתם  ע"י  מישראל  כאו"א 

דתורה עבודה וגמ"ח,

יחפץ  דרכו  אשר  כוננו  גבר  מצעדי  ומד' 
כי  אור  להאיר  ישתדל  שם  שהוא  במקום 
ברבים,  התורה  לימוד  אלא  טוב  ואין  טוב, 
ודוקא בבית כנסת  וגם שלשה מקרי רבים, 
או מדרש, מקום המצוי לרבים דלכן נקרא 

זה דוקא עוסקים בתורה,

כמו בעל עסק שמעמיד 
חנותו במקום רבים...

העושה  עד"מ  כמו  הוא  ההתעסקות  דענין 
במקום  אותם  דעושה  מסחר  בית  או  חנות 
שרבים עוברים ושבים שמה, דהכוונה בזה 
הוא דמי שעבר דרך שם ויראה חנות או בית 
מסחר יכנוס לשם לקנות כו' כן בעניני תורה 

שבא  מזדמן  הנה  גלוי  במקום  דכשלומדים 
עוד א' ועוד א' וחברא חברא אית לי' וחובה 
על כל א' לעורר את חביריו ומיודעיו לקבוע 

שיעורי לימוד ברבים דוקא.

בכל עת ובכל זמן הי' דבר חוב על כל אחד 
מיום  אשר  הזה  בזמן  ובפרט  ביחוד,  ואחד 
ליום נראה כי עקבות משיחא המה, והעבודה 
כו'  אותו  משביעין  ואמרז"ל  במאד,  דרושה 
מלמעלה  גיט  מי  שובע,  מל'  פירושו  וידוע 
כחות שיהי' באפשר להביא דבר זה מן הכח 

אל הפועל הטוב, והשי"ת יהי' בעזרו בגו"ר.

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' קכ"ג(

"שיעורי תורה ברבים בבית 
כנסת הם פנסי אור"

סיום  אודות  הבשורה  לי  היתה  רב  לעונג 
אני  ומשתתף  שלהם,  בביהכ"נ  המסכת 
בשמחת המתפללים בכלל ואלה שהשתתפו 

בקביעות בלימוד השיעור בפרט.

שיעורי תורה ברבים בבית כנסת הם פנסי 
וברוחניות  בגשמיות  הצלחה  ומקור  אור 

ללומדי השיעורים ולבני ביתם יחיו.

הקיימים  השיעורים  בהמשכת  ואמצו  חזקו 
המתאימים  שיעורים  עוד  ובסידור  מכבר 

למדריגתם של כל המתפללים.

הם  השיעורים  לומדי  את  יברך  השי"ת 
נשיהם בניהם ובנותיהם יחיו ויצליחם בכל 

הדרוש להם.

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' שכ"ח(

"לקבוע סדר בקביעות 
עתים לתורה ברבים"

ההסתדרות היא משבצי האושר וההצלחה 
והי'  הרשב"א(,  בשם  )וכידוע  ענין  בכל 
הראוי  הסדר  ית',  בעזרתו  לסדר  מהראוי 

והמדרש  כנסיות  הבתי  כל  כי  והוא  בזה, 
יתאגדו  שי'  אנ"ש  מידידינו  במדינתם  אשר 
באגודה אחת בשם "אגודת-חסידים" לקבוע 

סדר, בקביעות עתים לתורה ברבים...

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חי"ד ע' רל"א – מכ' ה'קעג(

"דער ארט פון א אידן 
איז אין שול"

דו  אז  געהערט  האב  איך  לאחד:[  ]אמר 
זאך  דיין  זאך,  דיין  איז  דאס  ניט  דרש'נסט, 
פארלייכטן  און  דאוונען  און  לערנען  איז 
א  אין  רב  א  געווען  איז  אמאל  שטאט,  די 
שטאט האט געלויכטן אין די גאנצע שטאט, 
דארפסטו זען אז מען זאל לערנען אין אלע 

שולן בין מנחה למעריב. 

]ושאל אחד: בין מנחה למעריב זהו בדוקא, 
נאך  שעה  זעקס  לערנען  מעג  מען  ואמר:[ 
מעריב אויך און מען מעג נעכטיקן אין שול 

אויך. דער ארט פון א אידן איז אין שול. 

)סה"ש תר"פ-תרפ"ז ע' 38(

בתי כנסת צ"ל פתוחים 
כ"ד שעות היום!

די  אז  ועיר,  עיר  בכל  להשתדל  צריכים 
די  היום,  שעות  כ"ד  אפן  זיין  זאלן  שולן 
זיין פארשלאסן.  ניט  קיינמאל  שולן דארפן 
א  און  זיך.  אנווארעמען  אריין  גייט  איד  א 
שול,  די  אפן  האלטן  ניט  לאזט  וואס  גבאי 
דארף מען אים אראפווארפן . . דאס איז א 
דין, אט אזוי דארף זיין. א איד אז ער דארף 
שול  אין  אריין  ער  גייט  אנווארעמען,  זיך 
מדרש.  א שטיקל  מיט  אן  זיך  ער  ווארעמט 

מיט א מדרש ווארעמט זיך אן א איד. 

אז  ומקום,  מקום  בכל  זיין  מכריז  זאל  מען 
וואו נאר עס איז דא א חסידישער מנין, זאל 

ער זיין אפן גאנצע כ"ד שעות...

פתיחת ביהכ"נ כל היום 
– כמו דין בשו"ע!

... מ'זאל מאכן אז איינער זאל זיך געפינען 
במילא  ער  וועט  לערנען  און  זיצן  שול  אין 
היטן די שול. ווארום א שול דארף זיין אפן 
א גאנצן טאג, און דאס דארף זיין ווי א דין 
עמידת העמוד  בענין  כמו  פון שולחן-ערוך, 
קצת  בריחוק  הארון,  מימין  להיות  שצריך 
אזוי  שלחן-הקריאה,  נגד  החדר,  לאמצע 
זיין  דארף  שול  די  וואס  דאס  זיין  דארף 
אפן, אז יעדער איד זאל קומען דאוונען און 

לערנען. 

)סה"ש תרפ"ח-תרצ"א ע' 51(

"זוכה ומקבל פני שכינה" – רק 
בשביל הליכתו לבית המדרש!

המדרש  לבית  ונכנס  הכנסת  מבית  "היוצא 
ועוסק בתורה" )ברכות ס"ד ע"א(:

... מ"ש "ועוסק בתורה" הו"ע בפני�עצמו, והיינו, 
שהשכר ש"זוכה ומקבל פני שכינה" הוא לא 
מבית  ההליכה  על  אלא  בתורה,  העסק  על 
הכנסת לבית המדרש )שהרי בפסוק נאמר " 
ילכו מחיל אל חיל", ועי"ז "יראה אל אלקים 
מי  ש"אף  בשו"ע  להדיא  וכמפורש  בציון"(, 
שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר 

הליכה בידו"; 

אינו מספיק, וחייב גם 
לעסוק בתורה...

רוב  שזהו   – ללמוד  שיודע  מי  שכל  אלא 
יכול  אינו   – התורה  ללימוד  ששייכים  בנ"י, 
ובודאי  המדרש,  לבית  בהליכה  להסתפק 
מי  כל  שהרי  בתורה",  "עוסק  להיות  חייב 
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שחייב בלימוד התורה חל עליו חומר הענין 
דביטול תורה, עד כדי כך "שכל שאפשר לו 
ואינו עוסק עליו דרשו רז"ל  לעסוק בתורה 

כי דבר ה' בזה וגו' הכרת תכרת וגו'". 

ומובן, שהצורך בהבהרה זו הוא רק במסכת 
מדובר  שבה  מו"ק(,  במסכת  )ולא  ברכות 
"מי  יכול להיות  אודות בעלי עסק, שאצלם 
שאינו יודע ללמוד" ורק הולך לבית המדרש 
להוסיף  צריך  ובמילא  בידו",  הליכה  "ושכר 

ולהדגיש שצריך להיות גם "עוסק בתורה". 

)כ' מנ"א תשח"י - תו"מ חכ"ג ע' 221(

לפתוח ביהכ"נ וביהמ"ד 
ביום ובלילה

והמעשה הוא העיקר:

וויבאלד אגודת הרבנים האט מכריז געווען 
"קול קורא" בזה מיט דער  און געהאט דעם 
הבתי  פתיחת  צו  בנוגע  אריכות  גאנצער 
אין  וואס  בלילה,  מדרשות  והבתי  כנסיות 

צריכין לסמיכה כו'.

און וויבאלד אז מ'דארף דאס טאן אויך לאחר 
זמן, ובכמה מקומות איז דאס פארבונדן מיט 
אז  טומל  מ'מאכט דעם  )ווי  וכו'  כיס  חסרון 
מ'דארף דעמולט האבן מערער געלט פארן 
וכו'  למאור  נר  און  הסקה  פאר  און  שמש 
וכו', והעיקר בזה – א שומר הפתח, שמירה 

כפשוטה( –

"מצוה לזרז את כאו"א 
לעשות את התלוי בו, אז 

די בתי כנסיות . . זאלן זיין 
ָאפן א זמן ארוך יותר"

איז וויבאלד אז "יש בו חסרון כיס" און דאס 
איז נוגע "מיד ולדורות" – איז דאך א מצוה 
אז  בו,  התלוי  את  לעשות  כאו"א  את  לזרז 
די בתי כנסיות ובתי מדרשות )ובפרט בימינו 
יעדער  אין  ווארום   – הך  היינו  וואס  אלו 
ביהכ"נ לערנט מען שיעורים בתורה(, זאלן 
זיין אפן א זמן ארוך יותר בכמות סיי בחורף 
סיי בקיץ, עאכו"כ שעות ביום ושעות בלילה, 
איכות,  אין  צוקומען  וועט  ממילא  ובדרך 
אויך  זיין  משתדל  זיך  מ'וועט  אויב  ובפרט  

אין א הוספה באיכות.

ועוד וגם זה עיקר – אז דורך דער הוספה אין 
כולל  )וואס איז  "מקדש מעט" שבבבל  דעם 
כל הארצות(, וועט קומען דער "עתידין בתי 
כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י" 
)וואס "בבל" איז כולל, כאמור, כל הארצות( 
– אז דער אויבערשטער וועט זיי איבערפירן 
בה  ה"א  עיני  אשר  "ארץ  הקודש,  ארץ  אין 
בגאולה  השנה"  אחרית  ועד  השנה  מרשית 

האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

)י"א ניסן תשל"ח סמ"ז - שיחו"ק ח"ב ע' 147(

"אין אמעריקע דארף מען 
כופל זיין און משלש זיין 
יעדער ענין וואס מ'זאגט..."

אין  אזוי  ווי  מען  זעט  ענין  דעם  אין  און 
משלש  און  זיין  כופל  מען  דארף  אמעריקע 
זיין יעדער ענין וואס מ'זאגט, און הלואי אז 

דאס זאל העלפן...

וואס  דערמיט  פארבונדן  איז  דאס  וואס 

מ'האט געמאכט א רעש גדול - און א רעש 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  די  אז   - טוב 
זאלן זיין אפן אויך בלילה. וואס דערפון איז 
געווארן א התעוררות, מ'האט זיך אפגערופן 
און געטאן אזוי בפועל, אבער דערנאך איז 
דורכגעגאנגן א משך זמן, און איצטער איז 

אין קול ואין עונה.

"פארוואס איז "אין קול 
ואין עונה" - דערפאר 
וואס דער ביהכ"נ און 
ביהמ"ד איז פארמאכט"

פארוואס איז "אין קול ואין עונה" - דערפאר 
וואס דער ביהכ"נ און ביהמ"ד איז פארמאכט. 
געווען  וואלט  און ביהמ"ד  ביהכ"נ  ווען דער 
אהינצו.  אריינגעגאנגען  אידן  וואלטן  אפן, 
און עס וואלט געווען דער "הקול קול יעקב" 

אין די בתי כנסיות ובתי מדרשות.

... איז כדאי אז מ'זאל נאכאמאל מחדש זיין 
דעס רעש וואס מ'האט דעמולט געמאכט, אז 
די בתי כנסיות ובתי מדרשות זאלן זיין אפן 

אויך בלילה,

און טאן דאס אין אן אופן אז פון דעם רעש 
דממה  "קול  א  אין  אראפקומען  עס  זאל 
נשמעים",  בנחת  חכמים  "דברי  אין  דקה", 

דער לימוד התורה אין בתי מדרשות,

)כ' מנ"א תשל"ט סס"ו - שיחו"ק ח"ג ע' 572(

לפעול שביהכ"נ יהי' מקום תורה
הנ"ל  את  לתקן  המתאימים  דרכים  למצוא 
יהי' בית הכנסת  ולהבא  באופן אשר מכאן 
ובית מדרש פתוח בכל יום ובכל לילה, מקום 
ותורה, תורה ברבים, בתורת הנגלה  תפלה 

ותורת החסידות. 

)אג"ק ח"ח מכ' ב'שעח(

"ביהכ"נ נעשה ג"כ בית המדרש 
ע"י קביעות עתים לתורה"

בו  אדר,  משילהי  מכתבו  לקבל  לי  נעם 
כותב ראשי פרקים מהשתלשלות הדברים 
ד...  חב"ד  ביהכ"נ  בהתייסדות  השתתפותו 
ע"י  המדרש  בית  ג"כ  נעשה  ביהכ"נ  אשר 
הנלמדים  בשיעורים  לתורה  עתים  קביעות 
בו, וידועה דרשת רז"ל עה"פ אוהב ה' שערי 
הזכות  גודל  מובן  ומזה  א(,  ח,  )ברכות  ציון 
של כאו"א מהמשתדלים בזה, זכות הרבים, 
ומקבל  התורה  נותן  שבשמים  אבינו  ונאמן 
התפלות לשלם שכרם בכל המצטרך להם 

ולב"ב.

)אג"ק חי"ב ע' תמ"א – מכ' ד'רנז(

דבר קדוש שעושה בביהמ"ד – 
מוסיף "קדושה על קדושתו"

"מקדש  שהם  כיון  וביהמ"ד,  לביהכ"נ  בנוגע 
כנגד  )ש"תפילות  בהם  מתפללים  מעט" 
תמיד  )וכ"ז  בהם  ולומדים  תקנום"(  תמידין 
וכו'  בדוגמת הביהמ"ק שמקריבים בו תמיד 
גם בבמה( הרי  נוסף על הענינים שישנם   –
בהם עצמם נמשכת הקדושה באופן שנשאר 
שם גם לאחר זמן ופועל גם בהאדם - שמזה 
במקומות  הנעשה  שבקדושה  שדבר  מובן 

אלו יש בו תוס' קדושה;

ומזה ההוראה בנוגע לפועל, שלכאורה טוב 
לעשות  בבהכ"נ[  מצוי  שהקב"ה  ]וכמרז"ל 
]ע"ד  וביהמ"ד  בביהכ"נ  וכו'  שבקדושה  דבר 
דרז"ל עה"פ אוהב ה' שערי ציון כו'[ מלעשותו 
)אף שיהי' באותו ההידור וכו'( במקום אחר, 
קדושה  בו  שיש  במקום  שכשעושהו  מכיון 

יתרה, מתוספת קדושה על קדושתו.

)לקו"ש חי"ד ע' 76 ]ובהערות[(
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 רשימת
השיעורים

בכל ימי השבוע

 מאמרי הרבי «
 xy7:00 - 8:20 AM 

8:15 - 9:45 AM שבת 
 הרב יוסף לוין ב770

עברית

 דף יומי )עיין בהערות( «
 xy8:00 - 9:00 PM 

)עיין בהערה להזמנים של יום א' ו', 
 ושבת(

הרב שלמה הולצברג בבית כנסת 
 אנ"ש

 אידיש 
הערות: יום א' בין מנחה למעריב, 

יום ו' שעתיים וחצי  לפני מנחה 
למשך שעה, בשבת מ6:30 עד 8:30 

AM, ושעה אחרי מעריב למשך שעה. 
לא מקפידים על סדר דף היומי

יום ראשון ושלישי

 סה"מ רנ"ט «
xy6:00 - 700 PM 

הרב ארז בר ששת במרכז לדוברי 
 עברית
עברית

 בבא בתרא «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב שמואל זייאנץ בכולל
 אידיש 

אחראי: וועלוועל א. 718.773.7017

 לקוטי שיחות «
xy8:45 - 9:00 PM 

 הרב אביגדור פרנס בנר מנחם
 רוסית 

אחראי: הרב יעקב נ. 917.640.0593
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 ברכות «
AM 11:45 יום א' 10:30 עד 

PM 9:00 יום ד' 8:00 עד 
 הרב מרדכי גורארי' בכתב סופר

אידיש

 סנהדרין «
xy9:00 - 9:45 PM 

 הרב אברהם פלינט בבני שלמה זלמן
אנגלית

יום ראשון, שלישי וחמישי

 ענינים שונים «
 אחרי מעריב למשך שעה אחת

 הרב ליפא שפירא באהבת אחים
 אידיש 

אחראי: יחזקאל פ. 718.778.1514

יום ראשון עד רביעי

 תורה אור \ לקוטי תורה «
  xy8:00 - 9:30 AMעיין בהערה

 הרב פנחס קארף ב770
 אידיש, אנגלית לפי הצורך

הערות: ביום ב' יש שיעור מוקדם ב7:30 
 באותו נושא

אחראי: אלי ב. 718.493.0055

 מגילה עם רש"י ותוס' «
xy9:15 - 10:15 PM 

הרב פרץ פייגינסאהן בבית כנסת 
 אנ"ש

אידיש 

יום ראשון עד חמישי

 כתובות בעיון «
 xy11:00 AM - 12:30 

הרב שלמה הולצברג בכולל תפארת 
 ז.

 אידיש 
הערות: לפני השיעור לומדים תניא 

 רבע שעה
אחראי: ישראל ה. 718.536.0996

 בבא בתרא עם רש"י ותוס' «
xy11:30 - 1:00 PM 

 הרב יעקב גאלדבערג בהדר התורה
 אנגלית

הערות: בחודשי הקיץ )לערך תמוז ואב( 
 לא יתקיים השיעור 

אחראי: שאול ק. 516.984.9206

 בבא בתרא «
xy11:45 - 1:30 PM 

 הרב יוסף ברוך וורצברג בהדר התורה
 אנגלית

הערות: בחודשי הקיץ )לערך תמוז 
ואב( לא יתקיים השיעור  לומדים קצת 

 מהרמב"ם היומי
אחראי: שאול ק. 516.984.9206

רמב"ם פרק  שולחן ערוך, שיחה,  «
 א'

xy12:30 - 1:45 PM 
הרב מרדכי שרפשטיין, הרב מרדכי חן, 

 והרב יוסף בליזינסקי בכולל תפארת ז.
 אידיש 

 הערות: מנחה אחרי השיעור
אחראי: ישראל ה. 718.536.0996

 עין יעקב «
 בין מנחה למעריב

 הרב מרדכי גורארי' בחברא ש"ס
אידיש 

 תניא לקוטי אמרים «
xy8:00 - 9:00 PM 

 הרב יוסף ברוך וורצברג בהדר התורה
 אנגלית

הערות: בחודשי הקיץ )לערך תמוז ואב( 
 לא יתקיים השיעור 

אחראי: שאול ק. 516.984.9206

 רמב"ם ג' פרקים «
xy8:00 - 9:00 PM 

הרב יצחק ווילהלם, הרב יצחק 
מישולבין, הרב סערעבראנסקי 

 בכולל תפארת ז.
 אידיש 

אחראי: ישראל ה. 718.536.0996

 סוכה «
xy8:00 - 9:00 PM 

 הרב לייזר טייטלבוים בתורה ותפילה
אידיש 

• Comprehensive Eye Examinations •

• Contact Lenses •

• Fashion Eyewear •

- Most Insurances Accepted -

All prescriptions expertly 
filled on our premises by N.Y.S. 

Licensed Optician.
PROFESSIONAL EYECARE AT AFFORDABLE PRICES

Motor Vehicle 
Eye Test

Fishel Bronstein, F.N.A.O.
OpTiciAN

357 Kingston Avenue
Brooklyn, NY 11213 (718) 771.8719
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 Yitzy’s 
Carpentry

Bookshelves • Shtenders • Kitchens • Bathrooms • Basements

917~545~8830 For bookings please call 718.687.6235

 חולין «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב ישראל פרידמאן בחברא ש"ס
אידיש 

יום ראשון עד שישי

 מאמרי הרבי «
xy6:15 - 6:45 AM 

 הרב יוסף צוויבל בבית כנסת אנ"ש
אנגלית

 מאמרי הרבי «
 6:15 - 7:15 AM 

8:00 - 9:00 PM יום ראשון 
 כולם קוראים בגעצעל'ס שול

 אנגלית 
אחראי: בערל י. 347.439.7310

 מאמרי הרבי «
xy6:30 - 7:00 AM 

 הרב מרדכי חן באליהו נחום
אידיש 

 ספר המאמרים תרע"א «
  xy6:30 - 7:00 AMעיין בהערה

 הרב אבא פלטיאל בקהל חסידים
 אנגלית

הערות: ביום ראשון השיעור 
מ9:15 עד AM 10:15, ביום רביעי 

יש שיעור נוסף ב679 קראון מ8:30 
עד PM 9:45, לשמוע את השיעור 

ב"קונפרנס" צייג 6942 732 718 תכניס 
מספר 973.438.4357 וקוד 4357

 חסידות «
xy8:00 - 9:00 AM 

 הרב יעקב גאלדבערג בהדר התורה
 אנגלית

הערות: בחודשי הקיץ )לערך תמוז 
 ואב( לא יתקיים השיעור 

אחראי: שאול ק. 516.984.9206

 ענינים בחסידות בעניני דיומא «
xy8:00 - 9:00 AM 

 הרב יוסף ברוך וורצברג בהדר התורה
 אנגלית

הערות: בחודשי הקיץ )לערך תמוז ואב( 
 לא יתקיים השיעור 

אחראי: שאול ק. 516.984.9206

יום ראשון ושבת

 ביצה, רש"י תוס' והלכה למעשה «
יום א' 7:45 עד PM 9:00, שבת שלש 

 שעות לפני שקיעה למשך שעה
 הרב יעקב נימני בנר מנחם
 עברית, אנגלית לפי הצורך

אחראי: הרב יעקב נ. 917.640.0593

יום שני ורביעי

 חולין «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב שמואל הבר באהבת אחים
 אידיש \ עברית

אחראי: יחזקאל פ. 718.778.1514

 בבא בתרא «
xy9:15 - 10:15 PM 

הרב זלמן לאבקאווסקי באגודת 
 ישראל
אידיש 

יום שני עד חמישי

 שולחן ערוך אדה"ז אורח חיים «
 xy9:15 - 9:45 PM 

 בקיץ אחרי מעריב לעשרים דקות
 מגידי שיעורים שונים בבני שלמה זלמן

אנגלית

יום שני וחמישי

 המשכים מאדמו"ר הרש"ב «
xy9:00 - 10:00 PM 

הרב שלמה הולצברג בבית כנסת 
 אנ"ש

אידיש 

 גמרא שבת «
xy9:00 - 10:15 PM 

 הרב מרדכי גורארי' בבית בנימין
אנגלית

 לקוטי שיחות «
xy9:45 - 11:00 PM 

 הרב אברהם צוקרניק בפ.ר.י.
 רוסית - אידיש

אחראי: הרב אברהם צ. 917.805.3747
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יום שני עד שישי

 מאמרי הרבי תשמ"ו «
xy8:00 - 9:00 AM 

 הרב ניסן מאנגל בתורה ותפילה
 אנגלית

הערות: כשיש ברית 
השיעור בבית בנימין

יום שישי  עד שבת

 סנהדרין «
 בין מנחה למעריב

הרב דון יואל ליוי בבית אליעזר 
 יצחק

אנגלית

יום ראשון

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:30 - 9:30 AM 

 הרב נחום שטרנברג בבית בנימין
 אידיש 

הערות: אחרי השיעור יש 
תפילה וארוחת בוקר

 ספר המאמרים תרס"ו «
xy9:00 - 10:00 AM 

 הרב מנחם מענדל וואלף ב770
אנגלית

 סנהדרין «
xy9:30 AM 

 הרב ישראל רוזן בבני שלמה זלמן
אנגלית

 תניא «
xy9:30 - 10:30 AM 

 הרב מיכאל גולומב במשכן מנחם
אנגלית

 עירובין בעיון «
xy10:00 - 11:30 AM 

 הרב אברהם אזדאבא בהדר התורה
 אנגלית

אחראי: אהרן ג. 718.773.5816

 שולחן ערוך אדה"ז הלכות ריבית «
 PM 9:30 - 8:00 , עיין בהערה

הרב אברהם אזדאבא בהדר התורה 
 עיין בהערה

 אנגלית
 הערות: לאחרי שבועות ישתנו הזמנים

אחראי: אהרן ג. 718.773.5816

 שולחן ערוך אדה"ז וגמרא יומא «
xy10:45 - 12:00 PM 

 הרב נחום שטרנברג בבית בנימין
אידיש 

 בבא בתרא «
xy11:00- 12:00 PM 

 הרב מנחם מענדל וואלף ב770
אנגלית

 ענינים שונים בהלכה «
  xy7:30 - 8:30 PMעיין בהערה

 הרב שלום בער לוין באהבת אחים
 אידיש 

 הערות: הזמנים משתנים
אחראי: יחזקאל פ. 718.778.1514

 סוטה «
xy7:30 PM 

 הרב ישראל רוזן בבני שלמה זלמן
אנגלית

 עין יעקב «
xy8:00 - 10:00 PM 

 הרב ניסן מאנגל בבית בנימין
אנגלית

 ענינים בקבלה «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב רוני ראנדעל בבית לוי יצחק
 אנגלית

 אחראי: הרב רוני ר. 
Ronnie@newerasolutions.com

יום שני

 שיחות נ"א ונ"ב בעיון «
xy7:00 - 8:15 PM 

הרב זושא קאהן במקומות שונות, 
תתקשר לאחראי להוודות על מקום 

 השבועי
 אנגלית

אחראי: הרב זושא ק. 718.419.8757

 שולחן ערוך אדה"ז «
xy8:00 PM 

 הרב יהודה צירקינד בריעים אהובים
 אידיש \ אנגלית

אחראי: מרדכי ב. 347.386.2949

 מכות «
xy8:00 - 9:00 PM 

 הרב ישראל גייסינסקי 
Eastern Parkway 706ב 

 אנגלית
הערות: דירה השבועי בו נמצא השיעור 

 נמצא על שלט במסדרון
אחראי: הרב ישראל ג. 718.710.1987

 גמרא «
xy8:00 - 9:00 PM 

הרב ארז בר ששת במרכז לדוברי 
 עברית
עברית

 שולחן ערוך, שיחה «
xy8:00 - 9:30 PM 

כולם קוראים במקומות שונות, תתקשר 
 לאחראי להוודות על מקום השבועי

 אידיש \ אנגלית
הערות: אחרי השיעור הרב 

טאלעשעבסקי מספר סיפור, השיעור 
 נפסק אחרי שבועות

אחראי: יהושע ו. 718.774.2279

 סנהדרין «
xy8:30 - 9:15 PM 

 הרב מנחם מענדל וואלף 
x565 Crown St. Apartment 2d ב 

אנגלית

 מאמרים «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב חיים חזן בבית לוי יצחק
אנגלית
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 קיצור שולחן ערוך «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב מענדל לרמן בבית לוי יצחק
אנגלית

 מאמרי הרבי «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב מיכאל זעליגסאן בגעצעל'ס שול
 אנגלית

אחראי: הרב מיכאל ז. 718.771.1910

 מכות «
xy9:15 - 10:15 PM 

הרב יום טוב ליפמאן הלוי העלער 
 באליהו נחום

 אנגלית
אחראי: הרב ליפמאן ה. 718.756.2587

יום שלישי

 שערי המועדים «
xy8:00 - 9:00 PM 

 הרב שלמה כ"ץ באליהו נחום
 אנגלית

אחראי: א 718.493.0055

 תניא «
 בין מנחה למעריב

 הרב יצחק ראסקין בקהל חסידים
אנגלית

 ענינים שונים בהלכה «
xy8:00 - 9:00 PM 

הרב זלמן משה אברהם בריעים 
 אהובים
 אנגלית

אחראי: מרדכי ב. 347.386.2949

 עבודה זרה «
xy8:30 - 9:25 PM 

 הרב שניאור זלמן שניאור 
x701Empire Blvd ב 

 אנגלית
הערות: דירה השבועי בו נמצא 

השיעור נמצא על שלט במסדרון

ברכות עם רש"י תוס' וקצת  » 
 הלכות

xy8:30 - 9:30 PM 
Eastern Parkway 763הרב לוי פוטאש ב 

 אנגלית
הערות: דירה השבועי בו נמצא השיעור 

 נמצא על שלט במסדרון
אחראי: הרב לוי פ. 347.446.0839

 יומא «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב יצחק זירקינד ב770
אנגלית

 ראש השנה «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב ארי חיטריק בדרכי מנחם
 אנגלית

אחראי: משה פ. 718.713.3048

 ענינים שונים בהלכה «
xy8:30 - 9:30 PM 

 מגידי שיעורים שונים בגעצעל'ס שול
 אנגלית

 הערות: רק בחודשי הקיץ 
אחראי: בערל י. 347.439.7310

 שיחה «
xy8:30 - 9:30 PM 

כולם קוראים במקומות שונות, תתקשר 
 לאחראי להוודות על מקום השבועי

 אנגלית
 הערות: מעריב אחרי השיעור

אחראי: אורי ע. 917.576.1700

 חסידות «
xy9:00 - 9:30 PM 

President Street 1498כולם קוראים ב 
 אנגלית

אחראי: לוי פ. 516.852.1800

 סנהדרין «
xy9:00 - 9:45 PM 

 הרב מנחם מענדל וואלף 
x888 Montgomery Street ב 

 אנגלית
הערות: דירה השבועי בו נמצא 

השיעור נמצא על שלט במסדרון

 שולחן ערוך אדה"ז «
xy9:00 - 10:00 PM 
 הרב מרדכי שטערן 

x1267 President Street ב 
 אידיש \ אנגלית

אחראי: מענדל ה. 718.207.2862

 הלכה «
xy9:00 -10:00 PM 

הרב ישראל לאבקאווסקי בכולל 
 תפארת ז.

 אידיש 
אחראי: חיים ב. 347.387.6616

 לקוטי שיחות «
xy9:15 PM 

הרב ישראל שמעון קלמנסון באליהו 
 נחום

עברית

 חושן משפט «
xy9:15 - 10:00 PM 

 הרב אפרים פיקרסקי באגודת ישראל
 אידיש \ אנגלית

אחראי: שלמה ד. 917.538.2889

 תניא, שולחן ערוך אדה"ז «
xy9:15 - 10:15 PM 

 הרב בורנשטיין באליהו נחום
 אנגלית

הערות: לומדים קצת 
קיצור שולחן ערוך

 שיחה «
xy9:30 - 10:30 PM 

 הרב שלום ג'ייקאבסאהן 
x621 Empire Boulevard ב 

 אנגלית
אחראי: פישל ב. 718.756.9720

 דבר מלכות «
xy10:00 - 11:00 PM 

 כולם קוראים במרכז לדוברי עברית
 עברית

אחראי: חנוך ח. 718.687.8900
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יום רביעי

 שולחן ערוך אדה"ז «
xy8:00 - 9:30 PM 

 הרב ניסן מאנגל בבית בנימין
אנגלית

 חסידות «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב חיים חזן בבית לוי יצחק
אנגלית

 בבא בתרא «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב אברהם הרץ בגעצעל'ס שול
 אנגלית

אחראי: בערל י. 347.439.7310

 עניני גאולה ומשיח «
xy8:30 - 9:30 PM 

מגידי שיעורים שונים במקומות שונות, 
תתקשר לאחראי להוודות על מקום 

 השבועי
 אנגלית

אחראי: יוסף מ. 718.964.3927

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 10:00 PM 

 הרב שלום בער אבצן 
x575 East New York #2A ב 

 אנגלית
אחראי: דניאל ש. 718.773.8984

 לקוטי שיחות «
xy9:00 - 10:00 PM 

 הרב אלעזר ווילענקין בפ.ר.י.
 רוסית - אידיש

אחראי: הרב אברהם צ. 917.805.3747

 טהרה כהלכה «
xy10:00 - 11:30 AM 

 הרב מענדל הנדל 
 במרכז לדוברי עברית

 עברית
הערות: אחרי השיעור לומדים רבע 

 שעה הלכה
אחראי: חנן ש. 347.365.0980

יום חמישי

 מאמרי הרבי «
xy7:30 - 9:30 

 הרב פנחס קארף ב770
אידיש, אנגלית לפי הצורך

 לקוטי שיחות «
xy8:30 - 9:30 PM 

 הרב ישראל פריד בבית לוי יצחק
אנגלית

 ספר המאמרים תרע"ב «
xy8:00 - 9:30 PM 
 הרב צבי הומניק 

x706 Empire Boulevard #4A ב 
 אנגלית

הערות: מחיר מומלץ חודשי 50$

 מאמרי אדמו"ר הריי"ץ «
xy9:00 PM 

 הרב חיים פוגלמאן 
x1336 Carrol Street ב 

אנגלית

 ענינים שונים «
xy9:00 - 10:00 PM 

 הרב הלל הלוי העלער 
x1389 Carrol Street ב 

אנגלית

 דבר מלכות «
xy9:15 - 10:15 PM 

 הרב מרדכי חן באליהו נחום
אידיש 

 שולחן ערוך «
xy9:15 - 10:15 PM 

הרב פרץ פייגינסאהן בבית כנסת 
 אנ"ש

אידיש 

 שיחות ומאמרים «
xy9:30 - 10:30 PM 

 הרב יוסף פלטיאל באהבת אחים
 אידיש 

אחראי: יחזקאל פ. 718.778.1514

יום שישי

 שיחה «
xy8:00 - 9:30 AM 

 הרב פנחס קארף ב770
אידיש, אנגלית לפי הצורך

 לקוטי שיחות «
 שעה לפני מנחה

 הרב אבא פלטיאל בבית לוי יצחק
אנגלית

 מאמרי הרבי «
 בין מנחה למעריב

 הרב מיכאל זעליגסאן באהבת אחים
 אידיש \ אנגלית

אחראי: הרב מיכאל ז. 718.771.1910

 אגרות קודש «
 בין מנחה למעריב

 הרב שלום ג'ייקאבסאהן 
 באהבת משה

 אנגלית
אחראי: אלי ב. 718.493.005

 שיחה «
 בין מנחה למעריב

 הרב דון יואל ליוי בבית אליעזר יצחק
 אנגלית

אחראי: קלמן ו. 917.681.1384

 שיחה )ליקוט( «
 בין מנחה למעריב

 הרב זלמן חנין בבית בנימין
אידיש 

 תורה אור \ לקוטי תורה «
 בין מנחה למעריב

 הרב זלמן פערלאוו בבית כנסת אנ"ש
אידיש 

 שולחן ערוך אדה"ז הלכות שבת «
 בין מנחה למעריב

 הרב שמואל פלאטקין בגעצעל'ס שול
 אידיש 

אחראי: הרב שמואל פ. 917.860.1986

 תורה אור \ לקוטי תורה «
 בין מנחה למעריב

 הרב מרדכי גורארי' בחברא ש"ס
אידיש 
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 חסידות «
 בין מנחה למעריב

 הרב ניסן מאנגל בכתב סופר
אידיש 

 שיחה «
 בין מנחה למעריב

 הרב אברהם סבג בריעים אהובים
 אנגלית

אחראי: מרדכי ב. 347.386.2949

 פרקי אבות בעיון «
 בין מנחה למעריב

 הרב יוסף הלוי העלער בכולל
 אידיש 

הערות בחודשי הקיץ )לערך 
תמוז ואב( לא יתקיים השיעור

שבת

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:00 - 9:30 AM 

הרב שלמה הולצברג בבית כנסת 
 אנ"ש

אידיש 

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:30 - 9:30 AM 

 הרב אפרים פיקרסקי באהבת אחים
 אידיש 

אחראי: יחזקאל פ. 718.778.1514

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:30 - 9:30 AM 

 הרב נחום קפלן בבית כנסת אנ"ש
אנגלית

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:30 - 10:00 AM 

 הרב ישראל פרידמאן בחברא ש"ס
אידיש 

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:30 - 9:30 AM 

 הרב יוסף וויינבערג בריעים אהובים
 אידיש 

אחראי: מרדכי ב. 347.386.2949

 ענינים שונים בחסידות «
xy8:45 - 9:15 AM 

 הרב לייבל נוימאן בתורה ותפילה
אנגלית

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy8:30 - 9:30 AM 

 הרב אלי ליפסקר בריינעס
 אנגלית

אחראי: הרב אלי ל. 718.774.5174

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 9:45 AM 

 הרב ישעי' קמינקר באליהו נחום
הערות: עם קצת פרק א' רמב"ם

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 9:45 AM 

הרב משה נ. וואלוואסקי בבני שלמה 
 זלמן

 אנגלית
אחראי: הרב משה ו. 718.604.0722

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 9:45 AM 

הרב יום טוב ליפמאן הלוי העלער 
 בכולל

 אידיש 
אחראי: הרב ליפמאן ה. 718.756.2587

 מאמרי אדמו"ר הריי"ץ «
xy9:00 - 10:00 AM 
 הרב מרדכי גורארי' 

Montgomery 789ב 
אידיש 

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 10:00 AM 

 הרב דון יואל ליוי בבית אליעזר יצחק
 אנגלית

אחראי: קלמן ו. 917.681.1384

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 10:00 AM 

 הרב זלמן חנין בבית בנימין
אידיש 

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 10:00 AM 

הרב אלי רוזן והרב אברהם קאמען 
 בהדר התורה

 אנגלית
אחראי: שאול ק. 516.984.9206

 מאמרי הרבי «
xy9:00 - 10:00 AM 

 הרב אברהם זילבער במעיינות
 אנגלית

אחראי: מענדל ה. 718.207.2862

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:00 - 10:00 AM 

 מגידי שיעורים שונים 
 במרכז לדוברי עברית

עברית

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:15 AM 

הרב פרץ פייגינסאהן בבית כנסת 
 אנ"ש

אידיש 

 מאמרים «
xy9:15 AM 

 הרב מענדל לרמן בבית לוי יצחק
אנגלית

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:15 - 10:00 AM 

 הרב מיכאל זעליגסאן במשכן מנחם
 אידיש \ אנגלית

אחראי: הרב מיכאל ז. 718.771.1910

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:15 - 10:15 AM 

 הרב שלום גייסינסקי בגעצעל'ס שול
 אנגלית

אחראי: בערל י. 347.439.7310

 תורה אור \ לקוטי תורה «
xy9:30 - 10:15 AM 

 הרב דוד ערענטרוי בבית רבקה
 אנגלית

אחראי: הרב דוד ע. 347.563.8788
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 מאמרי הרבי מלוקט «
xy9:45 - 10:30 AM 

 הרב יקותיאל פלדמאן בבית שמואל
 אידיש 

אחראי: משה פ. 718.713.3048

 בבא בתרא «
xy5:00 - 6:00 PM 

 הרב שלמה סג"ל באהבת אחים
 אידיש 

 הערות: מנחה אחרי השיעור
אחראי: יחזקאל פ. 718.778.1514

 הלכות שבת ושיחה «
שתי שעות ועשר דקות לפני מנחה 

 לשעה
 הרב יעקב נימני בנר מנחם
 עברית, אנגלית לפי הצורך

אחראי: הרב יעקב נ. 917.640.0593

 רמב"ם פרק א' «
 שעה וחצי לפני שקיעה למשך שעה

הרב משה נ. וואלוואסקי בבני שלמה 
 זלמן

 אנגלית
אחראי: הרב משה ו. 718.604.0722

 שולחן ערוך אדה"ז «
 שעה לפני מנחה

 הרב ניסן מאנגל בכתב סופר
אידיש 

 פרקי אבות «
 45 דקות לפני הזמן של הדלקת נרות

הרב ישראל קארפ או הרב משה ווייס 
 באהבת משה

 אנגלית
אחראי: אלי ב. 718.493.005

 שולחן ערוך אדה"ז «
 45 דקות לפני מנחה

 הרב הלל הלוי העלער בכולל
אידיש \ אנגלית

 הלכה «
 ארבעים וחמש דקות לפני מנחה

 הרב משה בוגומילסקי בבית רבקה
אנגלית

 שולחן ערוך אדה"ז הלכות שבת «
 30 דקות לנפי מנחה

 הרב מיכאל זעליגסאן בתורה ותפילה
 אידיש \ אנגלית

אחראי: הרב מיכאל ז. 718.771.1910

 משיח בהלכה «
 בין מנחה למעריב

 הרב זלמן גורדון בבני שלמה זלמן
 אנגלית

אחראי: זלמן ג. 347.268.0802

 שיחה «
 בין מנחה למעריב

 הרב שלום ג'ייקאבסאהן באהבת משה
 אנגלית

אחראי: אלי ב. 718.493.0055

 שיחות על פרקי אבות «
 בין מנחה למעריב

 הרב גביראל אביחזר 
 במרכז לדוברי עברית

עברית

 ענינים שונים בהלכה «
 בין מנחה למעריב

 הרב זלמן משה אברהם בכתב סופר
 אנגלית

אחראי: הרב זלמן א. 917.755.8984

 חסידות «
 בין מנחה למעריב

 הרב ניסן מאנגל בכתב סופר
אידיש 

 שיחה «
 בין מנחה למעריב

הרב ישראל שמעון קלמנסון בריעים 
 אהובים
 אידיש 

אחראי: מרדכי ב. 347.386.2949

הערות: 
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Sof Zman Krias Shemaסוף זמן קריאת שמע

dedicated in the memory of יוסף בן צבי הירש
אייר

9:20א

9:19ב - ג

9:18ד

9:17ה - ו

9:16ז - ח

9:15ט - י

9:14יא - יג

9:13יד - טו

9:12טז - יח

9:11יט - כב

9:10כג - כט

סיון

9:09א - ט

9:10י - טז

9:11יז - כא

9:12כב - כד

9:13כה - כז

9:14כח - ל

תמוז

9:15א - ג

9:16ד - ה

9:17ו - ח

9:18ט - י

9:19יא - יב

9:20יג - יד

9:21טו - יז

9:22יח - יט

9:23כ - כא

9:24כב - כג

9:25כד - כו

9:26כז - כח

9:27כט

אב

9:27א

9:28ב - ג

9:29ד - ו

9:30ז - ח

9:31ט - יא

9:32יב - יג

9:33יד - טז

9:34יז - יח

9:35יט - כא

9:36כב - כד

9:37כה - כז

9:38כח - ל

אלול

9:39א - ג

9:40ד - ו

9:41ז - ט

9:42י - יג

9:43יד - טז

9:44יז - יט

9:45כ - כב

9:46כג - כה

9:47כו - כח

9:48כט

תשרי

9:48א

9:49ב - ד

9:51ה - ח

9:52ט - י

9:53יא - יג

9:54יד - טז

9:55יז - יח

9:56יט

9:57כ - כב

9:58כג - כד

9:59כה - כז

10:01כח - ט

10:02ל

Do not rely on zmanim times to the last moment.

"All times - courtesy of MyZmanim.com"

            Luggage
            Games
            Toys
            Puzzles

Dolls
Gifts
Stationery
School Supplies

Office Supplies
Watches
Film
And More …

388 Kingston Ave. (Across from pizza shop) - 718-774 - 4409



רשימת שיעורי תורה     |37 36 |   קיץ תשס"ח

נושאים:
אגרות קודש : 29.

בבא בתרא : 19, 21, 23, 24, 
.32 ,28

ביצה : 23.

ברכות : 20, 26.

גמרא : 25.

גמרא שבת : 23.

דבר מלכות : 27, 29.

דף יומי : 19.

הלכה : 27, 28, 32.

הלכות שבת : 29, 32.

המשכים מאדמו"ר הרש"ב : 23.

חולין : 22, 23.

חסידות : 22, 27, 28, 30, 33.

טהרה כהלכה : 28.

כתובות : 20.

לקוטי שיחות : 19, 23, 27, 28, 29.

מאמרי אדמו"ר הריי"ץ : 28, 31.

מאמרי הרבי : 19, 22, 24, 26, 28, 
.32 ,31 ,29

מאמרים : 25, 31.

מגילה : 20.

מכות : 25, 26.

משיח : 7, 28, 32.

סה"מ רנ"ט : 19.

סוטה : 25.

סוכה : 21.

סנהדרין : 20, 24, 25, 27.

ספר המאמרים תרס"ו : 24.

ספר המאמרים תרע"א : 22.

ספר המאמרים תרע"ב : 28.

עין יעקב : 21, 25.

עירובין : 24.

עניני גאולה ומשיח. 
עיין ב"משיח".

ענינים בחסידות : 22.

ענינים בקבלה : 25.

ענינים שונים : 20, 24, 26, 29, 
.32 ,30

פרקי אבות : 32.

פרשת השבוע : 30.

רמב"ם : 21, 30, 32.

שולחן ערוך : 21, 23, 24, 25, 26, 
.32 ,29 ,28 ,27

שיחה : 21, 25, 27, 29, 30, 32, 33.

שיחות : 19, 23, 25, 27, 28, 29, 
.32

תורה אור \ לקוטי תורה : 20, 
.31 ,30 ,29 ,28 ,24

תניא : 20, 21, 24, 26, 27.

מגידי�שיעור:
הרב אברהם אזדאבא : 24.

הרב זלמן משה אברהם : 26, 
.32

הרב שלום בער אבצן : 28.

הרב גביראל אביחזר : 32.

הרב בורנשטיין : 27.

הרב משה בוגומילסקי : 32.

הרב יוסף בליזינסקי : 21.

הרב ארז בר ששת : 19, 25.

הרב יעקב גאלדבערג : 21, 22.

הרב מרדכי גורארי' : 20, 21, 23, 
.31 ,29

הרב זלמן גורדון : 32.

הרב מיכאל גולומב : 24.

הרב ישראל גייסינסקי : 25.

הרב שלום ג'ייקאבסאהן : 27, 
.32 ,29

הרב שמואל הבר : 23.

הרב צבי הומניק : 28.

הרב שלמה הולצברג : 19, 20, 
.30 ,23

הרב הלל הלוי העלער : 29, 32.

הרב יום טוב ליפמאן הלוי 
העלער : 26, 31.

הרב יוסף הלוי העלער : 30.

v”c

334 Albany Ave., Brooklyn, NY 11213 û 718.928.7325 û www.Mimulo.com
We deliver in Crown Heights

L’chaims, Shabbos Kallah
 Weddings, Bar Mitzvahs

Shabbos
...or just because

MimuloAn original twist to ordinary f lowers

הרב אברהם הרץ : 28.

הרב מנחם מענדל וואלף : 24, 
.27 ,25

הרב משה נ. וואלוואסקי : 30, 
.32

הרב אלעזר ווילענקין : 28.

הרב יצחק ווילהלם : 21.

הרב משה ווייס : 32.

הרב יוסף וויינבערג : 30.

הרב יוסף ברוך וורצברג : 21, 
.22

הרב אברהם זילבער : 31.

הרב שמואל זייאנץ : 19.

הרב יצחק זירקינד : 26.

הרב מיכאל זעליגסאן : 26, 29, 
.32 ,31

הרב חיים חזן : 25, 28.

הרב ארי חיטריק : 26.

הרב זלמן חנין : 29, 31.

הרב מרדכי חן : 21, 22, 29.

הרב לייזר טייטלבוים : 21.

הרב שלמה כ"ץ : 26.

הרב זלמן לאבקאווסקי : 23.

הרב ישראל לאבקאווסקי : 27.

הרב יוסף לוין : 19.

הרב שלום בער לוין : 24.

הרב אלי ליפסקר : 30.

הרב דון יואל ליוי : 24, 29, 31.

הרב מענדל לרמן : 26, 31.

הרב יצחק מישולבין, : 21.

הרב ניסן מאנגל : 24, 25, 28, 
.33 ,32 ,30

הרב לייבל נוימאן : 30.

הרב יעקב נימני : 23, 32.

הרב סערעבראנסקי : 21.

הרב אברהם סבג : 30.

הרב שלמה סג"ל : 32.

הרב דוד ערענטרוי : 31.

הרב פרץ פייגינסאהן : 20, 
.31 ,29

הרב לוי פוטאש : 26.

הרב חיים פוגלמאן : 28.

הרב אפרים פיקרסקי : 27, 30.

הרב אבא פלטיאל : 22.

הרב אברהם פלינט : 20.

הרב יוסף פלטיאל : 29.

הרב שמואל פלאטקין : 29.

הרב זלמן פערלאוו : 29.

הרב אביגדור פרנס : 19.

הרב ישראל פריד : 28.

הרב ישראל פרידמאן : 22, 30.

הרב יוסף צוויבל : 22.

הרב אברהם צוקרניק : 23.

הרב יהודה צירקינד : 25.

הרב אברהם קאמען : 31.

הרב זושא קאהן : 25.

הרב ישראל קארפ : 32.

הרב פנחס קארף : 20, 28, 29.

הרב ישראל שמעון קלמנסון : 27.

הרב ישעי' קמינקר : 30.

הרב נחום קפלן : 30.

הרב יצחק ראסקין : 26.

הרב רוני ראנדעל : 25.

הרב אלי רוזן : 31.

הרב ישראל רוזן : 24, 25.

הרב מרדכי שטערן : 27.

הרב נחום שטרנברג : 24.

הרב שניאור זלמן שניאור : 26.

הרב ליפא שפירא : 20.

הרב מרדכי שרפשטיין : 21.

מקומות:
.29 ,28 ,26 ,24 ,20 ,19 : 770

אגודת ישראל : 23, 27, 38.

אהבת אחים : 20, 23, 24, 29, 
.38 ,32 ,30

אהבת משה : 29, 32, 38.

אליהו נחום : 22, 26, 27, 29, 
.38 ,30

בית אליעזר יצחק : 24, 29, 
.38 ,31

בית בנימין : 23, 24, 25, 28, 29, 
.38 ,31

בית כנסת אנ"ש : 19, 20, 22, 23, 
.38 ,31 ,30 ,29

בית לוי יצחק : 22, 25, 26, 28, 
.39 ,31 ,29

בית רבקה : 31, 32, 39.

בית שמואל : 32, 40.

בני שלמה זלמן : 20, 23, 24, 25, 
.40 ,32 ,30

געצעל'ס שול : 22, 26, 28, 29, 
.40 ,31

דרכי מנחם : 26.

הדר התורה : 21, 22, 24, 31, 40.

חברא ש"ס : 21, 22, 29, 30.

כולל : 16, 19, 30, 32, 40, 42.

כולל תפארת ז. : 20, 21, 27, 40.

כתב סופר : 20, 30, 32, 40.

מעיינות : 31, 41.

מרכז לדוברי עברית : 19, 25, 
.32 ,28 ,27

משכן מנחם : 24, 31, 41.

נר מנחם : 19, 23, 32, 41.

פ.ר.י. : 23, 28.

קהל חסידים : 22, 26.

ריינעס : 30, 42.

ריעים אהובים : 25, 26, 30, 
.42 ,33

תורה ותפילה : 21, 24, 30, 32, 
.42

אינדקס של  נושאים, מגידי שיעור, ומקומות
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Shul Locations and Davening Timesרשימת ביהכ"נ וביהמ"ד וזמני התפילות

» 770 
 770 Eastern Parkway 

between Brooklyn and Kingston Avenues

ש 
 ,10:00 7:15 ,7:00 ,6:45 ,6:30 ,6:15
הרבה מנינים בזמן של שחרית

מ 
מנחה גדולה, 3:15, בזמנו, הרבה 

מנינים כל משך זמן המנחה

ע
בזמנו, מנינים כל משך זמן 

מעריב

10:00שבת

 אגודת ישראל «
 465 Crown Street 

between Brooklyn and Kingston Avenues

7:30 )יום ראשון 8:00 בלבד(ש 

שבת בלבד בזמנומ 

9:05, שבת בזמנוע

10:00שבת

 אהבת אחים «
489 Empire 

 between New York and Brooklyn Avenues

ש 
6:00, )יום ראשון 6:15 בלבד( 7:00, 

9:00 ,8:15 ,7:30

בזמנומ 

בזמנו, 9:30ע

10:00שבת

 אהבת משה «
612 Maple Street 

 between Kingston and Albany Avenues

מ 

ע

שבת בלבד, מנחה 15 דקות לפני 
הדלקת נרות ומעריב בזמנו

10:00שבת

 אליהו נחום «
672 Lefferts Street 

between Troy and Schenectady Avenues

7:00, 7:30ש 

שבת בלבד בזמנומ 

ע
9:00 )יותר מאוחר אם צריכים 

לזמנו(

10:15שבת

 אנשי הרבשוב «
691 Crown Street 

between Troy and Schenectady Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 בית אליעזר יצחק «
394 Kingston Avenue 

 between Crown and Montgomery streets

7:30 )יום ראשון 8:00 בלבד(ש 

ע שבת בלבד בזמניהםמ 

10:00שבת

 בית בנימין «
680 Montgomery street 

between Kingston and Albany Avenues

6:15, 7:15 )יום ראשון 9:45 בלבד(ש 

ע בזמנומ 

10:15שבת

 בית כנסת אנ"ש «
770 Montgomery Street 

between Troy and Schenectady Avenues

6:45 )יום ראשון 7:00 בלבד( 7:40 ש 

ע בזמניהםמ 

10:00שבת

 בית לוי יצחק «
556 Crown street 

 between Kingston and Albany
Avenues (entrance on Albany)

7:00 )יום ראשון 9:00 בלבד(ש 

שבת בלבד, בזמנומ 

9:30, שבת בזמנוע

10:00שבת

 בית מנחם מענדל «
770 Lefferts 

 between Troy and Schenectady Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 בית רבקה «
310 Crown Street 

 between Nostrand and New York Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:15שבת
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 בית שמואל «

825 Eastern Parkway 
between Albany and Troy Avenues

7:15ש 

ע שבת בלבד בזמניהםמ 

10:30שבת

 בני שלמה זלמן «
1699 President St. 

between Utica and Rochester Avenues

6:30, 7:30 )יום ראשון 7:30 בלבד(ש 

בזמנו, שבת חצי שעה לפני שקיעהמ 

בזמנו ע

10:00שבת

 געצעל'ס שול «
1414 President Street 

 between Kingston and Albany
 Avenues (entrance on Kingston)

7:15, )יום ראשון 9:00 בלבד(ש 

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

 דוד גרשון «
450 New York Avenue 

 between Montgomery Street
 and Empire Boulevard

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

 הדר התורה «
824 Eastern Parkway 

between Kingston and Albany Avenues

9:30ש 

2:10, שבת חצי שעה לפני שקיעהמ 

9:45, שבת בזמנוע

10:00שבת

 חברה ש"ס «
398 Kingston Avenue 

between Crown and Montgomery Streets

7:45ש 

בזמנומ 

שעה אחרי מנחהע

10:15שבת

 יונג איסרעל «
935 Eastern Parkway 

 between Albany and Troy Avenues

יום ראשון בלבד 9:15ש 

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

 כולל מנחם «
 303  Kingston Avenue 

 between Eastern Parkway and Union Street

9:20ש 

2:15, שבת בזמנומ 

שבת בלבד בזמנוע

9:45שבת

 כולל תפארת ז. «
302 Kingston Avenue 

between Eastern Parkway and Union Street

יום ראשון - ששי 1:45מ 

 כתב סופר «
646 Empire Boulevard 

between Kingston and Albany Avenues

6:45, )יום ראשון 7:30 בלבד( 9:00 ש 

ע בזמניהםמ 

10:30שבת

 מנחם נחום «
440 Crown Street 

 between Brooklyn and Kingston Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:15שבת

 מעיינות «
388 Kingston Avenue 

 between Crown and Montgomery Streets

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

9:00 )תפילה מתחיל עם חסידות(שבת

 מרכז הפרסיים «
828 Eastern Parkway 

between Kingston and Albany Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 משכן מנחם «
792 Kingston Avenue 

between Eastern Parkway and Union Street

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 נר מנחם «
560 Empire Boulevard 

between Brooklyn and Kingston Avenues

ש 
 6:30, )6:20 ימי קריאה , יום ראשון 

7:00 בלבד(

שבת בלבד שעה לפני השקיעהמ 

ע
9:00 )יותר מאוחר אם צריכים 

לזמנו(

8:45שבת

 סוסנעוויטש «
534 Crown Street 

between Kingston and Albany Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

9:30שבת

 עלי' «
527 East New York 

between Brooklyn and Kingston Avenues

יום שני - חמישי 7:30ש 

שבת בלבד, בזמנומ 

ע
9:00 )יותר מאוחר אם צריכים 

לזמנו(

10:30שבת

Networking »
Virus & Spyware  »
removal

Backup  »
solutions

Remote control »

Computers 
made easy

1345 Union St.

Brooklyn NY 11213

Mobile:917.767.2783

noachvogel@yahoo.com

PC Maven

Noach Vogel
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 פ.ר.י. «
1383 President Street 

between Brooklyn and Kingston Avenues

7:00 )יום ראשון 7:45 בלבד(ש 

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 קהל חסידים «
1612 Carrol Street 

between Troy and Schenectady Avenues

7:15, 8:30 )יום ראשון 8:15 בלבד(ש 

ע בזמניהםמ 

10:15שבת

 ר' זלמן שגלוב שול «
499 Kingston Avenue 

between Carrol and Crown Streets

8:00:00, )יום ראשון 9:00 בלבד(ש 

ע 1:45, שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

 ריינעס «
417 Troy Avenue 

 between Montgomery Street
and Empire Boulevard

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 ריעים אהובים «
1614 Carrol Street 

between Schenectady and Utica Avenues

7:00, 7:45 )יום ראשון 7:45 בלבד(ש 

ע שבת בלבד בזמניהםמ 

10:00שבת

 תורה ותפילה «
390 Kingston Avenue 

between Crown and Montgomery Streets

7:00 )יום ראשון 7:30 בלבד(ש 

מנחה כל יום בזמנומ

9:30שבת

הערות:

מהם  שקיבלנו  ובימה"ד  ביהכ"נ  כל  » 
זמני התפילות או שיש שם שיעורים 
רשומים כאן, השאר לא נמצאים על 

רשימה זה

כל זמני שחרית הם לפני חצות היום,  » 
אחרי  הם  ומעריב  מנחה  זמני  וכל 

חצות היום

אם כתוב למשל "7:30 )יום ראשון 9:00 « 
בלבד(, 9:30" זאת אומרת שב7:30 אין 

מנין ביום ראשון אבל ב9:30 יש מנין

בו  שכתוב  סמל  בו  שיש  השורה  על  » 
שבת נמצא הזמן של שחרית בשבת

כולל ליל שבת ויום  כשכתוב שבת זה  «
שבת חוץ ממקום שכתוב "יום שבת"

חודש  עד  אייר  מחודש  אלו  זמנים  » 
תשרי בלבד

רבע שעה  לערך  הוא  למנחה  ה"זמן"  » 
הוא  למעריב  וה"זמן"  שקיעה,  לפני 

לערך 50 דקות אחרי זה

""
"

__________________________________

.
.

.
" ".

.

":

" ,'
) ."(.

 718.223.5943 :www.YagdilTorah.org/Chavrusa.htm

cxwws

QualityHealthcare Inc.
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Dedication Opportunities

Project Suggested Occasion Cost

Weekly Shiur (Month) Birthday $260

 Chasidic Yom Tov Study
Pamphlet

Yahrtzeit $360

Legal Holiday Study Program Yahrtzeit $500

Chavrusa System (Month) Bar Mitzva $770

Informational and 
Inspirational Booklet

Bar Mitzva $770

Web Broadcasted Shiur  
(3 Weeks)

Chasuna $1000

All Shiurim For One Month Chasuna $1500

 English Educational
Publication

1st Yahrtzeit $3600

Yagdil Torah Pillar (Month) 1st Yahrtzeit $7700

List of Advertisers
Please support our sponsors.

Advertisers Phone Page
Dovid Chesney Insurance & Investments 718.567.3216 3, 62

Empire Grill 718.221.8597 35

Hadras Ponim Zokon NA 10

House of Glatt 718.467.8665 57

Keter Airport Service 718.644.4444 20

Law Offices of Chana Sklar 212.233.3000 58

Mendys 718.907.8877 8

Mermelstien's 718.778.3100 13

Mimulo 718.928.7325 36

Pc Maven 917.767.2783 41

Printhouse 718.628.6700 6

Port Woodwork 718.473.4014 63

Precious Moments Studios 718.774.2152 18

Quality Healthcare 718.408.3382 43

Quickway 718.607.8314 43

Rosenthal Photo 718.221.0483 53

Selle-bration 718.604.3400 54

Sofer Stam Rabbi M. Moskowitz 718.778.5212 9

Sterling Electronics 718.756.9840 7

Tiv Tov Flooring Warehouse 718.436.0452 39

True Value 718.778.2700 2

Visionsite 718.771.8719 21

Yehuda Piamenta Band 718.687.6235 22

Yitzy's Carpentry 917.545.8830 23

Your Sweet Expressions 718.613.0188 46

Zakon 718.774.4409 34
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Torah Or / Likuttei Torah »  
9:00 - 9:45 AM 
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Yeshaye Kaminker

Torah Or / Likuttei Torah »  
9:00 - 9:45 AM 
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Moshe N. 
Volvovsky 
Contact: Rabbi Moshe V. 
718.604.0722

Torah Or / Likuttei Torah »  
9:00 - 10:00 AM 
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy 
Contact: Kalman W. 
917.681.1384

Torah Ohr / Likkutei  »
Torah 
9:00 - 10:00 AM 
In Hadar Hatorah delivered 
by Rabbi Eli Rosen & Rabbi 
Avraham Kaman 
Contact: Shaul K. 516.984.9206

Mamorim of the Rebbe »  
9:00 - 10:00 AM 
In Mayanot delivered by Rabbi 
Avrohom Silver 
Contact: Mendel H. 
718.207.2862

Mamorim »  
9:15 AM 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Mendel Lerman

Torah Or / Likuttei Torah »  
9:15 - 10:15 AM 
In Getzel Shul delivered by 
Rabbi Sholom Geisinsky 
Contact: Berel Y. 347.439.7310

Torah Or / Likuttei Torah »  
9:30 - 10:15 AM 
In Beis Rivkah delivered by Rabbi 
Dovid Ehrentreu 
Contact: Rabbi Dovid Ehrentreu 
347.563.8788

Rambam one perek »  
Hour and a half before Shkia - 
half hour before Shkia 
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Moshe N. 
Volvovsky 
Contact: Rabbi Moshe V. 
718.604.0722

Pirkei Avos »  
45 minutes before the zman of 
licht benthcen 
In Ahavas Moshe delivered by 
Rabbi Yisroel Karp or Rabbi 
Moshe Weiss 
Contact: Eli. B. 718.493.0055

Halacha »  
3/4 hour before mincha 
In Beis Rivkah delivered by Rabbi 
Moshe Bogomilsky

Moshiach in Halacha »  
Between Mincha and Maariv 
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Zalman 
Gordon 
Contact: Rabbi Zalman G. 
347.268.0802

Sicha »  
Between Mincha and Maariv 
In Ahavas Moshe delivered by 
Rabbi Sholom Jacobson 
Contact: Eli. B. 718.493.0055

Contemporary issues in  »
Halacha 
Between Mincha and Maariv 
In Ksav Sofer delivered by Rabbi 
Zalman Moshe Abraham 
Contact: Rabbi Zalman A. 
917.755.8984

Your
Sweet Ex�e�ions

310 Kingston Ave.
Brooklyn, NY 11213

718-613-0188 U 888-613-0188

ñ £ourmet chocolate

ñ £ifts for all occasions

ñ Ice cream

ñ Ice coffee

ñ Milkshakes

ñ Caramel popcorn

ñ Gift baskets

ñ Beautiful arrangements 

ñ Under the OK supervision

ñ Free Delivery*
*with minimum purchase

www.YourSweetExpressions.com U kosherchocolate@gmail.com

v”c
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Torah Or / Likkutei Torah  »
(Chasidus Mevueres - 
Moadim) 
9:00 - 10:00 PM 
In 575 East New York Ave. #2A 
delivered by Rabbi Sholom Ber 
Avtzon 
Contact: Daniel S. 
718.773.8984

Thursday

Likkutei Sichos »  
8:30 - 9:30 PM 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Yisroel Fried

Ayin Beis »  
8:00 - 9:30 PM 
In 706 Empire Boulevard #4A 
delivered by Rabbi Tzvi Homnik 
Notes: suggested monthly fee 
fifty dollars 

Mamorim of the  »
Frierdiker Rebbe 
9:00 PM 
In 1336 Carrol St. delivered by 
Rabbi Chaim Fogelman

Different topics »  
9:00 - 10:00 PM 
In 1389 Carrol Street delivered 
by Rabbi Hillel Heller

Friday

Likuttei Sichos »  
1 hour before Mincha 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Abba Paltiel

Igros Kodesh »  
Between Mincha & Maariv 
In Ahavas Moshe delivered by 
Rabbi Sholom Jacobson

Sicha »  
Between Mincha & Maariv 
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy 
Contact: Kalman W. 
917.681.1384

Sicha »  
Between Mincha & Maariv 
In Rayim Ahuvim delivered by 
Rabbi Avraham Sebag 
Contact: Mordechai B. 
347.386.2949

shabbos

Torah Or / Likuttei Torah »  
8:30 - 9:30 AM 
In Bais Knesset Anash delivered 
by Rabbi Nochum Kaplan

Different topics in  »
Chassidus 
8:45 - 9:15 AM 
In Torah Utfila delivered by 
Rabbi Leibel Newman

Torah Ohr / Likkutei  »
Torah 
8:30 - 9:30 AM 
In Reines Shul delivered by 
Rabbi Eli Lipsker 
Contact: Rabbi Eli L. 
718.774.5174

Different Topics in  »
Halacha 
8:30 - 9:30 PM 
In Getzels Shul. Magid Shiur to 
be determined. 
Notes: Summer months only 
(approximately July and August) 
Contact: Berel Y. 347.439.7310

Sicha »  
8:30 - 9:30 PM 
In different locations call contact 
for weekly location. 
Everyone reads 
Notes: followed by maariv 
Contact: Uri I. 917.576.1700

Chassidus »  
9:00 - 9:30 PM 
In 1498 President Street 
Everyone reads 
Contact: Levi Piekarski 
516.852.1800

Sanhedrin »  
9:00 - 9:45 PM 
In 888 Montgomery St. 
delivered by Rabbi Menachem 
Mendel Wolf 
Notes: Sign with weekly 
apartment in the hallway.

Tanya, Alter Rebbe's  »
Shulchan Aruch  
9:15 - 10:15 PM 
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Burnstein 
Notes: a little of Tanya and 
Kitzur is studied as well 

Sicha »  
9:30 - 10:30 PM 
In 621 Empire Boulevard 
delivered by Rabbi Sholom 
Jacobson 
Contact: Fishel Brownstien 
718.756.9720

Wednesday

Alter Rebbe Shulchan  »
Aruch 
8:00 - 9:30 
In Beis Binyomin delivered by 
Rabbi Nisen Mangel

Chassidus »  
8:30 - 9:30 PM 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Chaim Chazan

Bava Basra »  
8:30 - 9:30 PM 
In Getzels Shul delivered by 
Rabbi Avrohom Hertz 
Contact: Berel Y. 347.439.7310

Inyanei Geula Umoshiach »  
8:30 - 9:30 PM 
In different locations call contact 
for weekly location delivered by 
Different Speakers 
Contact: Yoseph M. 
718.964.3927
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Sanhedrin »  
8:30 - 9:15 PM 
In 565 Crown St. 2D delivered 
by Rabbi Menachem Mendel 
Wolf

Mamorim of the Rebbe »  
8:30 - 9:30 PM 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Chaim Chazan

Kitzur Shulchan Aruch »  
8:30 - 9:30 PM 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Mendel Lerman

Rebbe's Mamor »  
8:30 - 9:30 PM 
In Getzels Shul delivered by 
Rabbi Michoel Seligson 
Contact: Rabbi Michoel Seligson 
718.771.1910

Makos »  
9:15 - 10:15 PM 
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Yom Tov Lipman Halevi 
Heller 
Contact: Rabbi L. Heller 
718.756.2587

Tuesday

Sharei Hamoadim »  
8:00 - 9:00 PM 
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Shlomo Katz 
Contact: Eli B. 718.493.0055

Tanya »  
Between Mincha and Maariv 
In Khal Chasidim delivered by 
Rabbi Yitzchak Raskin

Contemporary issues in  »
Halacha 
8:00 - 9:00 PM 
In Rayim Ahuvim delivered by 
Rabbi Zalman Abraham 
Contact: Mordechai B. 
347.386.2949

Avoda Zara »  
8:30 - 9:25 PM 
In 701 Empire Blvd. delivered by 
Rabbi Shneur Zalman Shneur 
Notes: sign with weekly 
apartment in the hallway 

Brochos with Rashi,  »
Tosfos & some Halachos  
8:30 - 9:30 PM 
In 763 Eastern Parkway delivered 
by Rabbi Levi Potash 
Notes: Sign with weekly 
apartment in the hallway. 
Contact: Rabbi Levi Potash 
347.446.0839

Yuma »  
8:30 - 9:30 PM 
In 770 delivered by Rabbi 
Yitzchak Zirkind

Rosh Hashana »  
8:30 - 9:30 PM 
In Darchai Menachem delivered 
by Rabbi Ari Chitrik 
Contact: Moshe Pinson 
718.713.3048

sunday

Samech Vov »  
9:00 - 10:00 AM 
In 770 delivered by Rabbi 
Menachem Mendel Wolf

Sanhedrin »  
9:30 AM 
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Yisroel Rosen

Tanya »  
9:30 - 10:30 AM 
In Mishkan Menachem delivered 
by Rabbi Michoel Golomb

Eiruvin in depth »  
10:00 - 11:30 AM 
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Avrohom Osdobo 
Contact: Ahron Gitchel 
718.773.5816

Hilchos Ribis - Alter  »
Rebbe in depth 
8:00 - 9:30 PM see note 
In Hadar Hatora see note 
delivered by Rabbi Avrohom 
Osdobo 
Notes: After Shavuos, please call 
for the time and place 
Contact: Ahron Gitchel 
718.773.5816

Bava Basra »  
11:00- 12:00 PM 
In 770 delivered by Rabbi 
Menachem Mendel Wolf

Sota »  
7:30 PM 
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Yisroel Rosen

Ein Yaakov »  
8:00 - 10:00 PM 
In Beis Binyomin delivered by 
Rabbi Nisen Mangel

Concepts in Kabalah »  
8:30 - 9:30 PM 
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Ronnie Rendal 
Contact: Rabbi Ronnie R. 
Ronnie@newerasolutions.com

Monday

Sichos of Nun Alef - Nun  »
Beis in depth 
7:00 - 8:15 PM 
In different locations call contact 
for weekly location. Delivered by 
Rabbi Zushe Kohn 
Contact: Rabbi Zushe K. 
718.419.8757

Makos »  
8:00 - 9:00 PM 
In 706 Eastern Parkway delivered 
by Rabbi Yisroel Geisinsky 
Notes: sign with weekly 
apartment in the hallway 
Contact: Rabbi Yisroel G. 
718.710.1987
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sunday, Wednesday

Sanhedrin  »  
9:00 - 9:45 PM 
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Avrohom 
Flint

sunday - Thursday

Bava Basra with Rashi &  »
Tosfos 
11:30 - 1:00 PM 
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Goldberg 
Notes: does not go on during 
summer (approximately July and 
August) 
Contact: Shaul K. 516.984.9206

Bava Basra »  
11:45 - 1:30 PM 
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yosef Boruch Wircberg 
Notes: does not go on during 
summer (approximately July 
and August) Some of the daily 
Rambam is learnt. 
Contact: Shaul K. 516.984.9206

Tanya - Likutei Amarim »  
8:00 - 9:00 PM 
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yosef Boruch Wircberg 
Notes: does not go on during 
summer (approximately July and 
August) 
Contact: Shaul K. 516.984.9206

directory of classes
[English Classes Only]

sunday - Friday

Rebbe's Mamor »  
6:15 - 6:45 AM 
In Bais Knesset Anash delivered 
by Rabbi Yossi Zwiebel

Rebbe's Mamor »  
6:15 - 7:15, Sunday 8:00 - 9:00 
PM 
In Getzles Shul. Everyone reads. 
Contact: Berel Y. 347.439.7310

Taf Reish Ayin Alef »  
6:30 - 7:00 AM see notes 
In Khal Chasidim delivered by 
Rabbi Abba Paltiel 
Notes: on Sunday the shiur 
is from 9:15 - 10:15 AM, 
On Wednesday there is an 
additional shiur at 679 Crown 
from 8:30 - 9:45 pm, can be 
heard on conference call 718 
732 6924 when prompted for 
conference room number press 
973 438 4357 password is 4357 

Chassidus »  
8:00 - 9:00 AM 
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Goldberg 
Notes: does not go on during 
summer (approximately July and 
August) 
Contact: Shaul K. 516.984.9206

Topics in Chassidus  »
relevant to the Parsha 
8:00 - 9:00 AM 
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yosef Boruch Wircberg 
Notes: does not go on during 
summer (approximately July and 
August) 
Contact: Shaul K. 516.984.9206

Monday - Thursday

Alter Rebbe - Orach  »
Chayim  
After Maariv for 20 minutes 
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Different Speakers

Gemara Shabbos »  
9:00 - 10:15 PM 
In Beis Binyomin delivered by 
Rabbi Mordechai Gurary

Monday - Friday

Rebbe's Mamorim 5746 »  
8:00 - 9:00 AM 
In Torah Utfila delivered by 
Rabbi Nisen Mangel 
Notes: when there is a bris the 
shiur is in Beis Binyomin 

Friday - shabbos

Sanhedrin »  
Between Mincha & Maariv 
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy 
Contact: Kalman W. 
917.681.1384
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superfluous, and automatically he 
distances himself from it and he 
chooses another type of path, and this 
way he goes down from one step to 
another, R"L.  And the father doesn’t 
keep an eye on his son’s learning 
(which lead to his not good actions,) 
because by the father as well the idea 
of learning cooled off.  And afterwards, 
when the son goes overboard, he can’t 
help him anymore.
And therefore when the idea came up 
for "Machzikei Hadas", One of the vital 
points for me was that the Balei-Batim 
should learn everyday, and specifically 
in the Beis Medrash, in order to make 
a set place for Torah learning, that 
would lead to improvement of the 
general situation.
(Igros Kodesh Rashab, volume 4, page 305) 

“The Place of a Jew is in Shul”
The Frierdiker Rebbe said to an 
individual “I heard that you give 
speeches.  That is not your job; your 
job is to learn, daven, and 'light up' the 
city.  Once upon a time, when there 
was a Rov in each city the whole city 
was lit up.  You should see to it that 
all the Shuls should learn between 
Mincha and Maariv.”
One person asked “Is this specifically 
between Mincha and Maariv?” And 
the Rebbe answered “You may also 
study six hours after Maariv and you 
can also sleep over in the Shul.  The 
place of a Yid is in Shul.”
(Sefer HaSichos 5680.5687, page 38)

The Shuls Must be Open 
24 Hours a day!

We must see to it in each and every 
city, that the Shuls should be open 

24 hours a day; they need never be 
locked, so that a Yid can enter and 
'warm himself'. A Gabai that does not 
allow for the Shul to be held open 
must be thrown out... This is a Din; 
this is the way it must be! When a 
Yid needs to 'warm himself', he goes 
into a Shul and 'warms himself' with a 
chapter of Midrash.
It should be announced in all places, 
that wherever there is a Chassidishe 
Minyan, the shul should be open the 
entire 24 hours…

“That a Shul Should be 
open all day is a law in 
the Shulchan Aruch!”

We should see to it that someone 
should be in the Shul learning and 
automatically the Shul will be watched 
through him, because a Shul should be 
open all day. And this should be like a 
law in the Shulchan Aruch, just like the 
law of where the shtender should be,  
like it says that the shtender has to 
be to the right of the Aron Hakodesh, 
slightly toward the center of the room, 
opposite the Bimah.  The same should 
apply to keeping the Shul open, so that 
every Jew should come to daven and 
learn.
(Sefer Hasichos 5709-5711, page 51)

“To open the shuls by 
day and night”

And action is of essence:
…since this is something which 
involves monetary loss, and it 
pertains to the “present and future 
generations,” therefore it is a Mitzvah 
to hasten every single person to do 
everything he can that Shuls and Botei 
Midrashois… should be open for a 

longer period of time, both in winter 
and summer, and surely hours by day 
and hours by night.  And through this 
automatically  the quality will also 
improve, especially if an effort is made 
to add in quality.
Furthermore, and this is of essence, 
that through adding in the “Mikdosh 
Me'at” in Bavel (which includes 
all other lands) the prophecy will 
be fulfilled that “the Shuls and 
Botei Midrashois in Bavel will be 
transplanted to Eretz Yisroel” - that 
the Almighty will bring them over to 
the Holy Land, the “land that the eyes 
of Hashem, your G-d, is on it from the 
beginning of the year to the end of 
the year,” in the true and complete 
redemption through our righteous 
Moshiach.
 (Yud Alef Nissan 5738, Sichos Kodesh volume 
2, page 147)

Why is there no tumult 
that the Shuls and Botei 
Midrashois are closed!

Why is it that "there is no voice and no 
answer” about the fact the the Shuls 
and Botei Midrashois are closed!  If 

the Shuls or Botei Midrashois would 
have been open, Yidden would have 
entered, and it would be [heard] “the 
voice is the voice of Ya'akov” in the 
Shuls and Botei Midrashois.
… It would be proper to renew the 
tumult which was once made, that the 
Shuls and Botei Midrashois should be 
open at night as well. And this should 
be done in such a manner, that the 
tumult should lead to a Kol Dimomma 
Daka (thin low voice,) and “The words 
of Sages are heard in a pleasant 
manner,” which is their Torah learning 
in Botei Midrashois.
(Chof Av 5739, Sichos Kodesh volume 3, page 
572)

A Shul should be a place of Torah
To find fitting ways to amend the 
above, that from now on the Shul and 
Beis Midrash should be open every 
day and every night, and it should 
be a place of davening and learning; 
learning in public the subjects of  
Nigleh and Chassidus.
(Igros Kodesh volume 8, page 378)



spring 5768 | 56 57| Yagdil Torah

Advice for Memory: Study 
in a Beis Midrash

Rabbi Yochanan said: It is guaranteed 
that one who studies in a Beis Midrash 
will not quickly forget (his studies).
(Yerushalmi, Brachos Chapter 5 Halacha 1)

One who Learns in a Shul or 
Beis Midrash Learns From 
the Mouth of the Shechina

The true reason for this (that one does 
not forget his studies when learning 
in a shul) is because the Shechina is 
present in the Shul and learns with 
him, and one who learns from the 
mouth of the Shechina will not quickly 
forget.
(Yosef Ometz – Laws of Torah Study)

When There is no Beis Midrash 
one Should Learn in a Shul

When there is no permanent Beis 
Midrash in the city and the residents 
study at home... it is better that they 
learn in a Shul.
(Taz Yoreh Deah Siman 246, Se'if Katan 8)

“In Earlier Years one Would 
Always find Balei Batim 

in the Beis Medrash”
Regarding his first question about 
the condition of Yiddishkeit in our 
area, I responded that in general it is 
a Yiddishe neighborhood; however 
the specific [behavior] is very not 
good, and some of the youngsters do 
very inappropriate things. The reason 
for this is that in the last few years a 
different spirit has passed among the 

general population, and this caused 
bad results…
And I explained in short that I still 
remember how in prior years we 
would always find Balei-Batim in 
the Beis Medrash (aside from the 
steady learners), who after work (or 
at specific times during the day), 
would go to the study hall to learn 
a Mishnah, Gemara or Poskim, each 
one according to his capabilities. But 
they did this specifically in the Beis 
Midrash, not in their own homes, 
and therefore – automatically – they 
learned.  And the main thing is, that 
this set a place for Torah in the heart 
of the person, and his son would see 
this and would not stray too far, and 
the father also kept an eye on his son 
that he should learn.

“He Thinks he will 
Learn at Home …”

Nowadays however it is not so that 
people learn in the Beis Medrash 
even by the G-d fearing Balei-Batim; 
there is no thought to go to the Beis 
Midrash to learn, rather he plans to 
learn at home.  But when he comes 
home, he wastes the learning time in 
the company of his wife and children 
which are closer to his heart, and the 
result is that he doesn't learn.

“And Through This, he Goes Down 
From one Step to Another, R"L”

However, more than all of the above, 
when the son sees that the father 
doesn’t learn, the Torah seems to 
him something which is completely 

Pisgamim on studying in a Shul and Beis Midrash
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The English side of the directory includes only English shiurim
The shiurim are divided by days “of the week” 
The rest of the details of the shiurim (other than the day) are as follows:
The first line contains the topic of the shiur with all available details (i.e. 
“Maseches Brachos with Rashi and Tosfos” instead of just “Maseches Brachos”.) 
The second line contains the starting & ending times. Please be aware that end 
times are often approximate. 
The third line contains the location of the shiur and the name of the Magid Shiur. 
For houses the address is listed, for most shuls, only the name of the shul is 
listed. (see pg. 39 for a list of shul locations.) 
If there are notes on the shiur, or if there is a contact available for more 
information, it is included under the shiur record.
Much effort was put in to making sure that the list is complete and accurate, 
however there is a possibility that details of a shiur are incorrect, or have been 
changed. Kindly inform us of any changes. We will iy”h list all updates on our 
website until the next edition comes out.

Presented here is the second edition of the Yagdil Torah Shiurim Directory. 
Due to the many changes that have taken place over the last six months it has 
become necessary to update the directory by taking note of changes to existing  
shiurim, and adding the many new shiurim that have since started.  Additional 
features have been added into this directory to ease its use, and they are 
enumerated in the “how to use this directory” section. We hope this will allow 
Anash to take advantage of the tremendous amount of shiurim available so they 
can fulfill the important Mitzvah of learning Torah every day. 
The shiurim that are included in this directory are all open to the public, occur 
on a consistent basis, and have a structured shiur setting (as opposed to a 
freestyle farbrengen). All the details of each shiur were carefully researched 
for the most current information; its subject, time, place, language, seasonal 
information and identity of the Magid Shiur.
A special note of thanks to the Magidei Shiurim for giving from their time to 
further Limud Hatorah. 
Thank you to the Printhouse for their generous support and thank you to those 
who have taken a great share in this wonderful Mitzvah by advertising in this 
listing. 
We hope that we have not inadvertently omitted anyone from this booklet. We 
send our sincere apologies to anyone who may have been, and thank them for 
all their assistance.
The Frierdiker Rebbe assured that “All those who take part in strengthening 
public Torah study, the holy Torah will not remain in debt and will certainly repay 
them generously with all good, with children, well being and sustenance”. This 
will certainly be mekuyam in all of those who took part in this publication.
May we all learn Torah with joy, which will aid in speeding the coming of 
Moshiach, when the land will be filled with the knowledge of Hashem.
Yagdil Torah
Nissan 5768

About this Directory How to use this Directory

Accident or InjuryAccident or Injury

No fees charged until we recover money for you.No fees charged until we recover money for you.
Offices in Manhattan and MonseyOffices in Manhattan and Monsey

    Sometimes 
   the best man   

  for the job     
is a woman …       

    Sometimes 
   the best man   

  for the job     
is a woman …       

212.233.3000
845.368.4999
800.233.5659

212.233.3000
845.368.4999
800.233.5659

Law Office 
of 

Chana Sklar Israel, Esq.

essence graphics 718-774-9303
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CALL TODAY FOR YOUR FREE ESTIMATE
718.832.1714

Fax: 718.504.7119

We have a closet
to fit your budget.
• Bedrooms
• Basements
• Laundry Rooms
• Pantries
• and Much More...

Ask about our
ALL WOOD CLOSETS

ADJUSTABLE
shelves & poles.

We have a large variety of
finishes, colors & accesories.
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