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הדרך הקלה לכל אחד מאנ"ש בכל מקום שהוא
 להצטרף לחלוקת הש"ס

כולל:
תזכורת מזמן לזמן אודות לימוד המסכת  •
רשימת שיעורים בגמרא (קראון הייטס)  •

טלפונים, תוכניות, ואתרים שמסייעים      •
ללימוד הגמרא

לקט יקר של חז״ל ודברי רבותינו נשיאנו     •
אודות נחיצות לימוד הגמרא ובענין חלוקת הש״ס

• פרטים אודות התאמת חברותות ע״י יגדיל תורה 

רשימת המסכתות:

דרך: 
טלפון: 347.223.5943 

פקס: 440.448.4096
  YagdilT@gmail.com :אימייל

SMS: 347.968.7583
 YagdilTorah.org  :אינטרנט

 383 Kingston Ave. Room 183 דואר :  
Brooklyn NY 11213

 (שם, טלפון או אימייל, מסכת, אפשרות תזכורת)בחר מסכת ותודיע לנו כל הפרטים

חלוקת 
הש״ס

שע"י יגדיל תורה*

*כוונת יגדיל תורה הוא להוסיף חלוקת הש״ס כדי שיתיוסף הלומדים ומסיימים, וע״כ 
נא ונא לא לעזוב איזה שהוא קהילה שכבר צירפת אליהם לסיים הש״ס בשנה שעברה, 

כי כאמור רצונינו להוסיף בענין גדול זה ולא ח״ו לגרוע מה שיש כבר. הערה: באם 
יהיה צורך, נצרף לקהילה אחרת שיגמור את הש״ס.

ב״ה

חק ולא יעבור
גם לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות 
עפ"י הגורל או ברצון ועיר שיש בה מנינים הרבה יגמרו בכל מנין ומנין, 
ואם איזה מנין קטן מהכיל יצרפו אליהם אנשים מאיזה מנין גדול בבל 

ישונה חק ולא יעבור
(תניא, קו"א ע' קסג)



*רשימת שיעורים בגמרא*  (קראון הייטס)

כל יום
דף יומי (עיין בהערות)

PM 9:00 - 8:00 יום ב׳ - ה׳
חורף: יום ו׳ אחרי ערבית 

עד PM 7:00, שבת בבוקר 6:30 
- AM 8:00 ושעה אחרי הבדלה, 

יום א׳ אחרי ערבית 
אחרי פסח ובקיץ: יום ו׳ שעתיים 

לפני הדל״נ, שבת מ6:30 עד 
AM 8:30, ושעה אחרי הבדלה, 

יום א׳ בין מנחה למעריב
ימסר ע״י הרב שלמה הולצברג 

בבית כנסת אנ״ש
אידיש

הערות: לא מקפידים על סדר 
דף היומי. בשבת לומדים גם 

ירושלמי.

יום א׳ וג׳
בבא בתרא

PM 9:30 - 8:30
ימסר ע״י הרב שמואל זייאנץ 

בכולל
אידיש 

אחראי: וועלוועל א. 
718-773-7017

יום א׳ - ד׳
מגילה עם רש״י ותוס׳

PM 10:15 - 9:15
ימסר ע״י הרב פרץ פייגינסאהן 

בבית כנסת אנ״ש
אידיש 

יום א׳ וד׳
ברכות

יום א׳ AM 11:45 - 10:30, יום ד׳ 
PM 10:00 9:00-

ימסר ע״י הרב מרדכי גורארי׳ 
בכתב סופר

אידיש 
אחראי: הרב מרדכי גורארי׳ 

718-773-2670

יום א׳ וד׳
סנהדרין

PM 10:00 - 9:00
ימסר ע״י הרב אברהם פלינט 

בבני שלמה זלמן
אנגלית

הערות: מתחיל עם ערבית

יום א׳ - ה׳
כתובות בעיון

 PM 1:00 - 12:30
ימסר ע״י הרב שלמה הולצברג 

בכולל תפארת ז.
אידיש 

הערות: לפני השיעור לומדים 
תניא רבע שעה

אחראי: ישראל ה.
718-536-0996

יום א׳ - ה׳
כתובות עם רש״י ותוס׳

 PM 1:00 - 11:30:אחרי פסח
 PM 1:00 - 11:30 :חורף

ימסר ע״י הרב יעקב גאלדבערג 
בהדר התורה

אנגלית
אחראי: שאול ק. 516-984-9206

יום א׳ - ה׳
בבא מציעא

 PM 1:30 - 11:45 :אחרי פסח
 PM 1:30 - 11:45 :חורף

ימסר ע״י הרב יעקב אזדאבא 
בהדר התורה

אנגלית
אחראי: שאול ק. 516-984-9206

יום א׳ - ה׳
כתובות

 PM 1:30 - 11:45 :אחרי פסח
 PM 1:30 - 11:45 :חורף

ימסר ע״י הרב יוסף ברוך 
וורצברג בהדר התורה

אנגלית
אחראי: שאול ק. 516-984-9206

יום א׳ - ה׳
גמרא

PM 9:00 - 8:00
ימסר ע״י הרב לייזר טייטלבוים 

בתורה ותפילה

תזכורת מזמן לזמן אודות לימוד המסכת:
יש אפשרות לקבל תזכורת באימייל, SMS, או טלפון אודות לימוד המסכת. 

התזכורת ישולחו בימים דלהלן:

ר״ח אייר, ר״ח אלול, ר״ח חשון

חזינא  דכי  לי  תיתי  אביי:  אמר 
מסכתי'  דשלים  מרבנן  צורבא 
יומא  עבידנא  (שגרסה-רש''י) 

טבא לרבנן.
(שבת קיח עמ' ב' ופירש"י)

מוכרחת לימוד הגמרא נוסף על 
לימוד המשנה

אשר  במוחש,  גם  וכנראה 
דלימוד  ההוספה  מוכרחת 
הגמרא נוסף על לימוד המשנה
(אג”ק חי”ד ה'קפ"ב)

לא יאמר נואש
אחד  כל  צריך  הפחות  ולכל 
ללמוד מסכת גמרא בשנה... אם 
למד  ולא  הדרך  את  העביר  גם 
לך  שאין  נואש,  יאמר  לא  ע"ז 

דבר שעומד בפני התשובה" 
(סד"ה על חומותיך תרל"ח, חלקו 
נדפס בהיום יום י''ח אדר שני)

גמרא עם פרש''י
פעם  שאל  הצ''צ  אדמו''ר 
למדתם  מה  מנכדיו,  שנים  
הנכדים:  השיבו  שעבר?  ב'זמן' 
להם  אמר  ונטען.  טוען  הלכות 
אלא  אינו  שלמדתם  מה  הרבי: 
 – 'תורה'  לחכמה.  פרפראות 

היינו גמרא עם פרש''י.
* רובם ככולם של השיעורים המופיעים כאן כבר התחילו המסכת לפני י״ט כסלו, וגם רובם ילמדו גם מסכת (לשמע אוזן עמ' 47)

אחרת במשך השנה. רשמנו אותם כאן שיהיו לתועלת להלומדים עכ״פ לחלק מהמסכת.



אידיש 
אחראי: הרב אליהו שיין    

917-969-6854

יום א׳ - ה׳
חולין

PM 9:30 - 8:30
ימסר ע״י הרב ישראל פרידמאן 

בחברא ש״ס
אידיש 

 אחראי: הרב מרדכי גורארי
718-773-2670

שבת
סנהדרין

חורף: יום ו׳ אחרי ערבית עד 
אחרי פסח: שבת שעה לפני 

מנחה 
קיץ: שבת שעה לפני מנחה  

 PM 7:00
ימסר ע״י הרב וועלוועל 

גייסינסקי בפ.ר.י.
רוסית

אחראי: הרב וועלוועל ג. 
718-778-6680

יום א׳ ושבת
תענית, רש״י תוס׳ ראשונים 

והלכה למעשה
חורף: שבת: שעה אחרי צאת 
שבת למשך שעה ורבע יום א׳ 

PM 8:00-9:15
אחרי פסח: שבת שלש שעות 
לפני שקיעה למשך שעה ורבע

קיץ: שבת שלש שעות לפני 
שקיעה למשך שעה ורבע

ימסר ע״י הרב יעקב נימני בנר 
מנחם

עברית, אנגלית לפי הצורך

אחראי: הרב יעקב נ. 
917-640-0593

יום ב׳ וד׳
תמיד

PM 9:30 - 8:30
ימסר ע״י הרב שמואל הבר 

באהבת אחים
אידיש

אחראי: שלום הלוי הורביץ 
718-773-7708

יום ב׳ וד׳
בבא בתרא

PM 10:15 - 9:15
ימסר ע״י הרב זלמן 

לאבקאווסקי באגודת ישראל
אידיש 

הערות: מעריב אחרי השיעור
אחראי: הרב נעמעס 

917-297-4584

יום ב׳ וה׳
גמרא שבת

PM 10:00 - 9:00
ימסר ע״י הרב מרדכי גורארי׳ 

בבית בנימין
אנגלית

אחראי: הרב מרדכי גורארי
 718-773-2670

יום ו׳ - שבת
סנהדרין

חורף: יום ו׳ אחרי ערבית עד 
PM 7:00

אחרי פסח: שבת בין מנחה 
למעריב 

קיץ: שבת בין מנחה למעריב  
ימסר ע״י הרב דון יואל ליוי 

בבית אליעזר יצחק
אנגלית

אחראי: קלמן ו. 917-681-1384

יום א׳
סנהדרין

AM 9:30
ימסר ע״י הרב ישראל רוזן 

בבני שלמה זלמן
אנגלית

יום א׳
עירובין בעיון

AM 11:30 - 10:00
ימסר ע״י הרב אברהם אזדאבא 

בהדר התורה
אנגלית

אחראי: אהרן ג. 718-773-5816

יום א׳
סוטה

PM 7:30
ימסר ע״י הרב ישראל רוזן

 בבני שלמה זלמן
אנגלית

יום ב׳
מגילה

PM 10:15 - 9:15
ימסר ע״י הרב מיכאל לערנער 

באליהו נחום
אנגלית

אחראי: אלי ב. 718-493-0055

יום ג׳
עבודה זרה

PM 9:25 - 8:30
ימסר ע״י הרב שנ״ז שניאור 

Empire 701ב

לימוד יומי
בגד  ללבוש  לבעה''ב  מתאים  לא 
מכוער, ולא מתאים לו לא ללמוד 

כל יום גמרא.
מתאים'  ו'לא  ה'מתאים' 
כמו  לפחות  להיות  צריך  הרוחני 
ה'מתאים' ו'לא מתאים' הגשמי.
(ספר השיחות ת''ש עמ' 144)

רמז נאה
לו  אין  ביהמ''ק  שחרב  מיום 
אמות  ד'  אלא  בעולמו  להקב''ה 
של הלכה בלבד. (ברכות ח' עמוד 
 (184=) אמ''ה  פעמים  ארבע  א) 
בגימטריא 244,  הלכ''ה (60)  עם 

כמנין גמר''א.
(לקוטי לוי יצחק אגרות עמ' תיא)

גמר אל''ף
גמר   – גמר''א  אמרו:  חסידים 
גורם  הגמרא  לימוד  אל''ף. 
תוספת, כביכול, בהקב''ה, אלופו 

של עולם.
(לשמע אוזן עמ' 210)

החיוב בטעמי הלכות
כל  את  תשמרון  שמור  אם  "כי 
כב.)  יא,  "(דברים  הזאת  המצוה 
תאמר:  שלא  חכמים:  ודרשו 
תלמוד  לי"  די  הלכות  "למדתי 
הלכות  למוד  המצוה"  כל  לומר" 
התלמוד  שהוא  ומדרש  אגדות 
ההלכות  טעמי  שמפרש 

שבמשניות וברייתות 
(הל' ת"ת פ"א ה"ד)

חק ולא יעבור
שנה  בכל  הש"ס  כל  לגמור  גם 
לחלק  ועיר  עיר  ובכל  ושנה 
ברצון  או  הגורל  עפ"י  המסכתות 
ועיר שיש בה מנינים הרבה יגמרו 
מנין  איזה  ואם  ומנין,  מנין  בכל 
קטן מהכיל יצרפו אליהם אנשים 
חק  ישונה  בבל  גדול  מנין  מאיזה 

ולא יעבור
(תניא, קו"א ע' קסג)

טלפונים, תוכניות, ואתרים שמסייעים ללימוד הגמרא
קישורים אלו הם רק לטלפונים ואתרים שיש להם חלק מיוחד לגמרא.

 לעוד קישורים תבקר באתר שלנו.

kolavrohom.com / 718-467-5469   (אידיש) שיעורים בגמרא
dafyomi.org דף יומי 
beverlyhillschabad.com שיעורים בגמרא (אנגלית) 
kodesh.snunit.k12.il טקסט הגמרא 
responsa.co.il טקסט הגמרא והרבה מפרשים 
e-daf.com שיעורים בכל השפות, וצורת הדף 



אנגלית
הערות: דירה השבועי בו נמצא 
השיעור נמצא על שלט במסדרון

אחראי: צבי הירש פראנק 
718-953-0955 

יום ג׳
יומא

PM 9:30 - 8:30
ימסר ע״י הרב יצחק זירקינד ב770

אנגלית

יום ג׳
סנהדרין

PM 9:30 - 8:30
ימסר ע״י הרב ארי חיטריק בדרכי 

מנחם

אנגלית
אחראי: משה פ. 718-713-3048

יום ג׳ ושבת
כתובות 

חורף: שבת: שעה לפני מנחה יום 
PM 9:30 8:30- ג׳

PM 6:00 - 5:00 אחרי פסח: שבת
  PM 6:00 - 5:00 קיץ: שבת

ימסר ע״י הרב שלמה סג״ל 
באהבת אחים

אידיש 
הערות: מנחה אחרי השיעור

אחראי: יחזקאל פ. 718-778-1514

יום ג׳
גמרא שבת

PM 9:45 - 9:00
ימסר ע״י הרב שמעון העלינגער 

Montgomery 888ב
אנגלית

הערות: דירה השבועי בו נמצא 
השיעור נמצא על שלט במסדרון

יום ג׳
סנהדרין

PM 10:30 - 9:15
ימסר ע״י הרב נח בורנשטיין 

באליהו נחום
אנגלית

הערות: קודם השיעור לומדים 
רבע שעה תניא ורבע שעה הלכה

אחראי: הרב נח בורנשטיין 
646-294-1917

יום ד׳
בבא בתרא

PM 9:30 - 8:30
ימסר ע״י הרב אברהם הרץ 

בגעצעל׳ס שול
אנגלית

אחראי: בערל י. 347-439-7310

יום א׳ וד׳
בבא קמא, פרק הכונס

PM 8:30 - 7:30
ימסר ע״י הרב גביראל אביחזר 

במרכז לדוברי עברית
עברית

אחראי: הרב גביראל אביחזר 
718 753 5543

ת"ר העוסקין במקרא מדה (היא קצת-רש''י) 
ממנה  יפים  וגמרא  (שהמשנה  מדה  ואינה 
מפני שתלוין בגירסא ומשתכחים. שבימיהם 
לכתוב,  ניתן  הי'  לא  וגם  בכתב,  גמרא  הי'  לא 
דורות  התחילו  הלבבות  שנתמעטו  לפי  אלא 
אחרונים לכתבו-רש"י) במשנה מדה ונוטלין 
מזו   גדולה  מדה  לך  אין  תלמוד  שכר,  עליה 
(שהוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה 
יבין  זו,  את  זו  סותרות  וכששתים  הם,  מה 
דברי  לדעת  או  קיימות,  שתיהן  שיהיו  לתרץ 
התנאים החלוקים בדבר, ונימא הא מני פלוני 
מדה  לך  אין  בגמרא  אמרו  לפיכך  הוא,  חכם 
גדולה מזו, שיתנו לב לטעמי המשנה -רש''י)
(ב''מ ל''ג עמ' א' ופירש"י)

כשיש רגע – תקח גמרא
ארז"ל: קבעת עתים לתורה ”עתים" ל' רבים, 
מהעסק..  הפנוים  העתים  שכל  הוא  הכוונה 
עתים  הקביעות  לבד  שזה  לתורה,  יפסיק 
דתורה פ"א שחרית ופרק א' ערבית כ"א בכל 
ימסור  ולא  בתורה,  יעסוק  מעסק  שפנוי  עת 

א"ע לטרדות שמלבד העסק, ער זאל זיך ניט 
אוועק געבין צו טרדות זייטיקע, כ"א שיתעסק 
בהטרדות  יתעסק  ולא  שהוא  כמו  בהעסק 
לילך  צריך  אני  עתה  שיאמר  כלל,  המותרות 
מעסקו  פנוי  כשהוא  תומ"י  אלא  ולכאן  לכאן 
והגם  וילמוד,  הגמרא  ויקח  ללמוד,  ישתדל 
מעט  זמן  שבעוד  שיודע  קלה  שעה  על  שזה 
הגמרא  יקח  ומ"מ  לעסקו,  לילד  צריך  הוא 
וילמוד כמה שילמוד... שהו"ע קביעות עתים 

לתורה הנ"ל.
(סד"ה קמתי אני לפתוח לדודי תרס"ו (הוספות ע' תקע"ב)

עקירת שם ”בור"
ויום,  יום  שבכל  למידתו  זמן  לשלש  הוא  חייב 
שליש במקרא, שליש במשנה... ושליש בתלמוד 
וברייתות  שבמשניות  ההלכות  טעמי  המבאר 
טעמי  יודע  אינו  אם  כי  האמוראים...  ומימרות 
על  לאשורן  ההלכות  גופי  מבין  אינו  ההלכות, 
הטעמיים  לידע  זה  בלימוד  בור...  ונקרא  בוריין, 
הוא  חייב  והפוסקים...  מהתלמוד  קצרה  בדרך 

לעסוק בכל ויום ויום שליש זמן לימודו".
(הל' ת"ת אדה"ז פ"ב ה"א)

מדוע צריכים ללמוד גם גמרא
מדוע צריכים ללמוד גם גמרא ולא משנה או 
השאלה  על  שהמענה  בלבד,  שבכתב  תורה 
מוסיף  הוא  הגמרא  שלימוד  פשוט,  הזו 
במשנה  ומרמז  הטמון  את  ומגלה  ומבאר 

ותורה שבכתב
(אג"ק חי"א ג, תקי"ח)

תכלית היא ומצוא הכי גדולה
לימוד  שהרי  מהאומר,  נוחה  דעתי  אין  ובכ"ז 
תכלית  בפ"ע  הדינים  לימוד  עאכו"כ  הגמרא 
לשיטתי,  סניף  עוד  גדולה...  הכי  ומצוה  הוא 
שעצם לימוד הדינים ולימוד הגמרא, מכשיר 

את הלומד ומקרבו לקיום המצות...
(אג"ק חט"ז ו'נט)

גדלות מיוחדת בלימוד הגמרא
שגדול ענין תלמוד תורה בכלל ,ועאכו"כ ת"ת 

דרבים, ובפרט – לימוד הגמרא.
(אג"ק חכ"ב ח'תרכ"ח)

פרטים אודות התאמת חברותות ע"י יגדיל תורה 
"יגדיל תורה" מחזיק בתוך שאר פעולותיו, תוכנית רב עזרתי שמתאם חברותות שרוצים ללמוד. תוכנית זה משמש 

כעזר גדול לאנ"ש שמחפשים חברותא. להרשם לתוכנית, צור קשר עם יגדיל תורה.

אפשר להתעדכן
כדי לקבל הודעות אודות שיעורים, תוכניות, וקובצים שיוצאים לאור ע"י יגדיל תורה אפשר להרשם לרשימת 

האימייל שלנו. אפשר ג"כ לקבל SMS או טלפונים. ליתר פרטים תתקשר אלינו או תבקר באתר שלנו.



Abayei (a head of a yeshiva) 
said, “I should be rewarded 
because when I see a young 
yeshiva student finish a trac-
tate I make a holiday for the 
yeshiva students.”  

(Shabbos 118:2) 

The Rabbis learned in a Brai-
sa, “When a person learns 
Tanach, it should be done on 
a part-time basis, thereby lay-
ing the foundation for under-
standing the Mishna and the 
Talmud properly; otherwise 
they (the Mishna and Talmud) 
can be forgotten.  In their 
times the Talmud wasn’t writ-
ten, nor was it allowed to be 
written.  However, since over 
time the minds and hearts 
became weaker, the later gen-
erations began writing them 
(Rashi).  
Learning Mishna, however, is 
better than learning Tanach, 
because the Mishna comes 
to conclusions and will even 
state briefly what the Halacha 
is.  
But there’s nothing better 
than a person who learns 
Talmud, (because he probes 
deeply into the topic at hand 
and resolves contradictions in 
the Mishna and sees that both 
opinions can co-exist under 
different circumstances.  He 
also understands the reason-
ing of each of the differing 
Tanaim.  People will say that 
such a person is indeed wise.
Therefore, they said in the 
Talmud that nothing surpass-
es the learning of the Talmud, 
because by doing so one can 
understand the reasons for 

things that were stated in the 
Mishna.” 

 (Baba Mitzia 32:1)

THE OBLIGATION TO LEARN 
THE REASONS BEHIND JEW-

ISH LAW

“…Because if you will diligent-
ly keep this entire command-
ment…” (Devorim 11:22).  
The Sages explained, “You 
shouldn’t say, I learned the 
laws and it’s enough for me!”  
(In answer to this trend of 
thought) The Torah teaches 
us, “…This entire command-
ment…” (to teach us) that this 
includes the learning of the 
laws, stories and Midrash, 
which is the Talmud, that ex-
plains the reasons of the laws 
that are to be found in the 
Mishnayos and Breisos. 

(The Laws of Talmud Torah, first 
chapter, Halacha 4) 

AMOUNT OF LEARNING

A person has to divide his 
learning time into three.  One 
third should be devoted to 
Tanach, the second third for 
Mishna and the latter third 
for the study of the Talmud 
which explains the reasons 
for the laws in the Mishnayos, 
Breisos and sayings of the 
Amoraim. If a person doesn’t 
know the reasons behind the 
laws, he doesn’t really under-
stand the laws as they should 
be understood.  As a result, 
he’s referred to as an igno-
ramus…  A third of his daily 
learning time has to be occu-
pied with knowing briefly the 

reasons behind the laws from 
the Talmud and the codifi-
ers…”

(Admor Hazaken, Laws of Talmud 
Torah, chapter 5, Halacha 1)

WHEN YOU HAVE A MOMENT 
TAKE A GEMARA

Our Sages said, “…Setting 
times for learning Torah…” 
Times in the plural form.  The 
reference here is to any free 
time a person has from his 
job.  He should stop and study 
Torah.  This obligation is in 
addition to the obligation of 
learning one chapter in the 
morning and one chapter in 
the evening; any time a per-
son has that he is not work-
ing should be used for the 
study of Torah. He shouldn’t 
be devoted to side issues.  
He should only be inolved 
with the business and not get 
caught up with side issues, 
such as by saying I have to go 
to such and such a place.  In-
stead, the second he has a free 
moment, he should make the 
effort to learn and he should 
take a Gemara.  Even though 
it’s only for a short time and 
soon he’ll have to go to work, 
nonetheless he should take a 
Gemara and learn whatever 
he can.  
(End of the maamar “Komti 
Ani Liftoach Lidodi” 5666 
(1906) (additions on p. 572)

WHY DO WE ALSO HAVE TO 
LEARN TALMUD? 

Why do we have to also learn 
Gemara and not only Mishna 
and the written law?  The an-

swer to this question is sim-
ple.  Learning Gemara adds, 
explains and reveals that 
which is hidden and alluded 
to in the Mishna and the writ-
ten law.  

(Igros Kodesh, volume 11, letter 
number 3, 518)

IN ADDITION TO LEARNING 
MISHNAYOS, ONE HAS TO 

LEARN GEMARA

It’s evident that the addi-
tional learning of Gemara is a 
must to those already learn-
ing Mishna.  

(Igros Kodesh, volume 14, letter 
5,182) 

THE ULTIMATE AND 
THE BIGGEST MITZVAH

Nonetheless, my mind isn’t at 
ease with what was said, be-
cause learning Gemara, and 
all the more so learning the 
laws, is the ultimate and the 
biggest mitzvah… The actual 
learning of the laws and the 
Talmud prepares the learner 
and brings him closer to the 
fulfillment of mitzvos…

(Igros Kodesh, volume 16, letter 
number 6,059)

A UNIQUE GREATNESS 
IN LEARNING TALMUD

Generally speaking, learning 
Torah is a great thing. All the 
more so is it great publicly 
and in numbers, especially 
the learning of the Talmud.  

(Igros Kodesh, volume 22, letter 
number 8,628)

DETAILS ON YAGDIL TORAH’S CHAVRUSA PAIRING PROGRAM
Learning Gemara is much more enriching when done with a Chavrusa. Thanks to the Yagdil Torah 

Chavrusa Pairing Program finding a chavrusa is quite easy. 
Simply call Yagdil Torah or fill out the form on Yagdil Torah’s website www.YagdilTorah.org 

 Collection of sources from Chazal and the Rebbeim

on the importance of Gemara study and finishing a Mesechta



Monday
Megila
9:15 - 10:15 PM
In Eliyahu Nochum 
delivered by Rabbi 
Michoel Lerner
English
Contact: Eli Blachman 
718-493-0055

Tuesday
Avoda Zara
8:30 - 9:25 PM
In 701 Empire Blvd. 
delivered by Rabbi 
Shneur Zalman Shneur
English
Notes: sign with weekly 
apartment in hallway
Contact: Tzvi Hirsh 
Frank 718-953-0955 

Tuesday
Yuma
8:30 - 9:30 PM

In 770 delivered by 
Rabbi Yitzchak Zirkind
English
Contact:  

Tuesday
Sanhedrin
8:30 - 9:30 PM
In Darchei Menachem 
823 Eastern Pkwy. 
delivered by Rabbi Ari 
Chitrik
English
Contact: Moshe Pinson 
718-713-3048

Tuesday
Gemora Shabbos
9:00 - 9:45 PM
In 888 Montgomery 
St. delivered by Rabbi 
Shimon Hellinger
English
Notes: sign with weekly 
apartment in hallway

Tuesday
Sanhedrin
9:15 - 10:30 PM
In Eliyahu Nochum 
delivered by Rabbi 
Noach Burnstein
English
Notes: Preceeded by 15 
minutes of Tanya and 
15 minutes of  Halacha
Contact: Rabbi Burn-
stein 646-294-1917

Wednesday
Bava Basra
8:30 - 9:30 PM
In Getzels Shul 
delivered by Rabbi 
Avrohom Hertz
English
Contact: Berel Y. 
347-439-7310

LIST OF RESOURCES
TO AID IN GEMARA STUDY
The list below contains only phone numbers and websites that have a specific 
section for Gemara shiurim, additional resources can be seen on our website.

Gemara shiurim (Yiddish) 718-467-5469 /  • 
 kolavrohom.com

Tzuras Hadaf and Gemara Shiurim in English, • 
 Hebrew and Yiddish: E-Daf.com

Text shiurim by Rabbi Shusterman: • 
 beverlyhillschabad.com
Digital Text of Gemara: kodesh.snunit.k12.il• 
Gemara text with meforshim: www.responsa.co.il• 

TALMUD WITH RASHI’S 
COMMENTARY 

The Tzemach Tzedek once 
asked two of his grandchil-
dren what they learned re-
cently.  The grandchildren 
responded, “The laws of 
one who claims and the one 
being claimed”.  The Rebbe 
then told them, “What you 
learned was only the con-
diments of wisdom.”  Torah 
learning is the study of Ge-
mara and Rashi. 

(The book “Lishmoa Ozen”
 P. 47) 

ONE WHO FINISHES 
A TRACTATE

Rabbi Isaac from Homil once 
rebuked two of his students 
for not making a “siyum” on 
a tractate they finished by 
saying, “It’s a sign that the 
Torah isn’t dear to you.” 

 
(The book “Lishmoa Ozen” 

P. 176) 

DAILY TORAH LEARNING

It’s not appropriate for a 
married man to wear un-
sightly clothing, nor is it 
appropriate for him to let a 
day go by without learning 
from the Talmud.
“Spiritual appropriateness” 
and “spiritual inappropri-
ateness” have to at least be 
like their material counter-
parts. 

(Sefer Hasichos 5700 (1940) 
p. 144)  

GEMAR-ALEPH

Chassidim said, “The word 
Gemara can be divided into 
two words, Gemar-aleph.  
This means that learning 
Gemara adds something, so 
to speak, in G-d, who is, the 
One above all.” 

(The book “Lishmoa Ozen” 
P. 210)

YOU CAN BE UPDATED!
To be notified of future Shiurim, publications and programs of Yagdil To-

rah, simply join our email list. SMS and phone calls are also available.



Sunday & Wednesday
Sanhedrin          
9:00 - 10:00 PM
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi 
Avrohom Flint
English
Notes: Begins with 
Maariv
Contact: Rabbi 
Avraham Flint 
718-771-2077

Sunday to Thursday
Ksuvos with Rashi & 
Tosfos
Winter and After Pe-
sach: 11:30 - 1:00 PM  
In Hadar Hatora 
delivered by Rabbi 
Yaakov Goldberg
English
Contact: Shaul K. 
516-984-9206

Sunday to Thursday
Bava Metzia
Winter and after Pe-
sach: 11:45 - 1:30 PM  
In Hadar Hatora 
delivered by Rabbi 
Yaakov Osdoba
English
Contact: Shaul K. 
516-984-9206

Sunday to Thursday
Bava Basra
Winter and after Pe-
sach: 11:45 - 1:30 PM  
In Hadar Hatora 
delivered by Rabbi 
Yosef Boruch Wircberg
English
Contact: Shaul K. 
516-984-9206

Monday & Thursday
Gemara Shabbos
9:00 - 10:00 PM
In Beis Binyomin 
delivered by Rabbi 
Mordechai Gurary
English
Contact: Rabbi 
Mordechai Gurary 
718-773-2670

Friday to Shabbos
Sanhedrin
Winter: Friday night 
after Maariv till 7 PM
After Pesach and 
Summer: Shabbos 
between Mincha and 
Maariv 
In Beis Eliezer 
Yitzchak delivered by 
Rabbi Don Yoel Levy
English

Contact: Kalman W.  
917-681-1384

Sunday
Sanhedrin          
9:30 AM
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi 
Yisroel Rosen
English
Contact: Rabbi Rosen 
at yisroel_rosen@hot-
mail.com

Sunday
Eiruvin in depth
10:00 - 11:30 AM
In Hadar Hatora 
delivered by Rabbi 
Avrohom Osdoba
English
Contact: Ahron Gitchel 
718-773-5816

Sunday
Sota
7:30 PM
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi 
Yisroel Rosen
English
Contact: Rabbi Yisroel 
Rosen yisroel_rosen@
hotmail.com

GemoraShiurim

YOU CAN RECEIVE AN EMAIL, SMS, OR PHONE CALL ON THE FOLLOWING 
DATES WITH A REMINDER TO FINISH YOUR MESECHTA(S):

ROSH CHODESH IYAR, ROSH CHODESH ELUL, ROSH CHODESH CHESHVON
To receive reminders, simply mention the reminder option when 

contacting Yagdil Torah with your Mesechta(s).

A PERSON SHOULDN’T SAY 
HE’S GIVING UP HOPE

A person should at least 
learn an entire tractate in a 
year……Even if he was side 
tracked and didn’t learn, a 
person shouldn’t say that 
he gives up hope, because 
“nothing stands in the way 
of repentance”. 
              

(In the maamar that starts 
with the words “On your 

walls…” 5638 (1878), part 
of this is printed in the book 

“Hayom Yom” for the 18th day 
of Adar 2.) 

A NICE HINT

From the time of the de-
struction of the Temple, 
G-d’s presence is revealed 
only in the 4 “amos” of 
the Jewish law that is be-
ing studied. (The tractate 
Brachos 8:1) Four times the 
numerical value of the He-
brew word “ama” (184) 
plus the numerical value 
of the Hebrew word “Hala-
cha” (60) adds up to a sum 
total of 244, which has the 
same numerical value of 
the Hebrew “gemara” (also 
244).  

(Likutei Levi Yitzchok Igros 
p. 411) 



List of MesechtososList of MesechtList of Mesech

Division 

Shas
Zeraim

Berachos

Pe’ah

Dmai

Kla’im

Shvi’is

Trumos

Maasros

Maaser Sheini

Chala

Urla

Bikurim

Moed

Shabbos

Eruvin

Pesachim

Shekalim

Yoma

Sukah

Beitzah

Rosh 

Hashanah

Taanis

Megilah

Moed Katan

Chagigah

Nashim

Yevamos

Kesuvos

Nedarim

Nazir

Sotah

Gitin

Kidushin

Nezikin

Bava Kama

Bava Metzia

Bava Basra

Sanhedrin

Makos

Shevuos

Eidius

Avodah Zarah

Avos

Horayos

Kodshim

Zevachim

Menachos

Chulin

Bechoros

Erchin

Temurah

Kerisus

Meilah

Tamid

Midos

Kinim

Taharos

Keilim

Oholos

Negaim

Parah

Taharos

Mikvaos

Nidah

Machshirin

Zavim

Tvul Yom

Yadayim

Uktzim

A CONVENIENT WAY FOR ANASH ANYWHERE  
TO JOIN  THE CHALUKAS HASHAS. 

Includes:
 A reminder service that will occasionally • 

 remind you to finish your Mesechta 
A list of Gemara Shiurim (Crown Heights)• 
A list of phone and internet resources that aid • 

in Gemara study
A compilation of sources from Chazal and the • 

Rebbeim on the importance of 
Gemara study and finishing a Mesechta

Details on Yagdil Torah’s Chavrusa • 
Pairing Program

PLEASE CONTACT US THROUGH ONE OF THE FOLLOW-
ING, WITH YOUR NAME, CONTACT INFO, MASECHTA(S), 
AND IF APPLICABLE, A REMINDER OPTION.

NO MATTER WHAT

“…You should also finish learning the entire Talmud in every 
city and to divide the tractates either by casting lots or ev-
ery individual takes upon himself willingly the learning of a 
tractate.  Every quorum in a city should complete the entire 
Talmud.  If a quorum isn’t large enough it should join togeth-
er with another quorum and finish the entire Talmud. This 

should not be changed no matter what.  
(Tanya, Kuntres Acharon, p. 163) 

Yagdil Torah *

of the

*Yagdil Torah’s intention is to add a division of the Shas so that there will be more who will 
learn and finish Mesechtos. It is therefore requested not to leave the quorum who you joined 
last year in the division of the Shas, because as mentioned our intention is to add, not to 
weaken what there is already.  Note: If necessary Yagdil Torah will join another Shul in the 
Siyum HaShas.

Sponsored in part by:
LEABOURNE EQUITY
PROVIDING GREAT RETURNS
(310) 889-4141

Phone: 347.223.5943 Fax: 440.448.4096
SMS: 347.968.7583
Email: YagdilT@gmail.com 
Online: YagdilTorah.org
Mail: 383 Kingston Ave. Room 188 
Brooklyn NY 11213


