בעז"ה

חברת ש"ס
שע"י קהילתנו

מורנו הרב שליט"א

בבא קמא

פרקים א-ו

הבח' אפרים סיימון

ברכות
שבת

פרקים א-ד

ר' שלמה משה הפטלר
ר' ישראל אריה הלוי לוונטל

בבא קמא

פרקים ז-י

הבח' אפרים סיימון

שבת

פרקים ה-יא

ר' ישראל אריה הלוי לוונטל
ר' יחיאל מיכאל רוטשילד

בבא מציעא

פרקים א-ד

הבח' עוזר דוד יפה

שבת

פרקים יב-כד

ר' יששכר מנחם ון הנדל
ר' שלום נאומן

בבא מציעא

פרקים ה-י

הבח' עוזר דוד יפה

עירובין

פרקים א-ד

ר' יעקב ישראל גולדשמידט
ר' ראובן קצאור

בבא בתרא

פרקים א-ג

הבח' חיים שאול ניהאוס

עירובין

פרקים ה-י

ר' יעקב ישראל גולדשמידט
ר' ראובן קצאור

בבא בתרא

פרקים ד-ז

הבח' אלכסנדר שנקולבסקי

פסחים

פרקים א-ד

הח"ר נתן יפה
הבח' שמואל הסגל

הבח' ישראל מאיר סיימון
הבח' נתן חיים רודמן

בבא בתרא

פרקים ח-י

הבח' אלכסנדר שנקולבסקי

פסחים

פרקים ה-י

הח"ר נתן יפה
הבח' שמואל הסגל

הבח' ישראל מאיר סיימון
הבח' נתן חיים רודמן

סנהדרין

פרקים א-ז

ר' קלמן נחמיה הלוי לוונטל
הבח' מאיר שלאס

שקלים

ר' חגי הכהן דיאמנט
ר' אליעזר י"מ רוטבארד

סנהדרין

פרקים ח-יא

ר' קלמן נחמיה הלוי לוונטל
הבח' מאיר שלאס

ראש השנה

ר' ישראל יונה וויינשטיין
הבח' שמחה שלאס

מכות

יומא

ר' יששכר הלוי מאיר

ר' דוד בנימין סיימון
ר' יהודה חיים שלאס

ר' אליהו הופנר

שבועות

הבח' דוד ישראל הפטלר
הבח' אשר בלט

ר' שמחה גולדשמידט
הבח' מרדכי שנקולבסקי

סוכה

ר' אהרן שנקולבסקי
ר' שמואל חיים גולדשמידט
הבח' אריה יהודה הלוי שומן
ר' יעקב רודמן

עבודה זרה

פרקים א-ב

הרב עקיבא אולמן
ר' דוד נתן קלימן

ביצה

ר' אליעזר מנחם ניהאוס
ר' ישראל מאיר פינסקי

עבודה זרה

פרקים ג-ה

הרב עקיבא אולמן
ר' יעקב בודנהיימר

ר' יוסף אדלער

תענית

ר' שלמה זלמן פורדשם

מגילה

הוריות

ר' אליעזר הלוי לאבנשטיין

זבחים

פרקים א-ה

הבח' אביעזרי אליעזר גלייזנר

מועד קטן

ר' יעקב ישראל הלוי מאיר

זבחים

פרקים ו-יד

הבח' אביעזרי אליעזר גלייזנר

חגיגה

ר' דוד אהרן הלוי דינר

מנחות

פרקים א-ה

הבח' אהרן דוד גולדשמיט

יבמות

פרקים א-ו

ר' שאול נתנאל הלוי שנלר
הבח' יהודה ברוורמן

מנחות

פרקים ו-יג

הבח' אהרן דוד גולדשמיט

יבמות

פרקים ז-טז

ר' מאיר ברקלי

ר' שלמה זלמן פורדשם
הבח' ח"א הלל שנקולבסקי

ר' הלל הכהן אהרון
הבח' יהודה ברוורמן

חולין

פרקים א-ב

ר' גד פולק
ר' בנימין זאב פורדשם

כתובות

פרקים א-ד

ר' אליהו אליעזר אפשטיין
ר' ישעיהו דוד בוצ'קובסקי

חולין

פרקים ג-ו

ר' אברהם יהושע גולדשמידט

כתובות

פרקים ה-יג

ר' אליהו אליעזר אפשטיין
ר' ישעיהו דוד בוצ'קובסקי

חולין

פרקים ז-יב

הבח' ראובן צורף

נדרים

פרקים א-ד

הבח' יעקב יוסף הלוי קורן
הבח' אהרן צבי פורדשם

בכורות

נדרים

פרקים ה-יא

הבח' יעקב יוסף הלוי קורן
הבח' אהרן צבי פורדשם

ערכין

נזיר

ר' איסר זלמן שוב

תמורה

ר' אברהם צורף

סוטה

ר' יצחק ישעיהו קופמן

כריתות

ר' משה אריה גולדשמיט

גיטין

פרקים א-ד

הבח' אלעזר מנחם גולדשמידט

מעילה

ר' הלל יששכר הלוי שומן

גיטין

פרקים ה-ט

הבח' אביגדור סיימון

תמיד

הרב יוסף פראגר
הבח' ברוך גולדשמידט

ר' שלמה חיים אומן
ר' אליעזר שלאס
ר' יאיר שלום שפאלטער
ר' דוב זליגר
הבח' ראובן צורף
ר' רפאל שמואל יעקב נאגר

קידושין

פרק א

ר' אברהם אהרן קויפמאן

נדה

פרקים א-ד

ר' יצחק צבי הכהן כהן

קידושין

פרקים ב-ד

הבח' יעקב משה גולדשמידט

נדה

פרקים ה-י

ר' דוד שמואלי

"ומצוה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות ,כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו .ומטעם זה נוהגים כל בית ישראל לעשות חברת ש"ס
ועושים סיום פעם אחת בשנה ,ושורת הדין נותנת שיטול כל אחד שכר טוב כאילו למד כל הש"ס כולה( "...שדי חמד מערכת מ' כלל קצ"ח בשם ספר נחלה לישראל)

ומחלקים הש"ס בין כמה בני אדם שכל אחד לוקח מסכתא אחת,

משניות
פאה

ר' מאיר ברקלי

דמאי

ר' מאיר ברקלי

כלאים

ר' מאיר ברקלי

שביעית

ר' אברהם הכהן כהן

תרומות

ר' יעקב ישראל שווארץ

מעשרות

הבח' יצחק אייזיק שוב

מעשר שני

הבח' יצחק אייזיק שוב

חלה

ר' יעקב סניידערס

ערלה

ר' אריה ליב רוזנבלט

ביכורים

ר' אריה ליב רוזנבלט

עדויות

הבח' ברוך גולדשמידט

אבות

הבח' ברוך גולדשמידט

קנים

ר' יצחק דוד הלוי מיקלר

מדות

ר' יצחק דוד הלוי מיקלר

כלים

ר' משה מאינץ

אהלות

ר' משה מאינץ

נגעים

ר' יוסף שלמה גולדשמיט

פרה

ר' שמעון שוסטר

טהרות

ר' משה ליפשיץ

מקואות

ר' שרגא לוונשטיין

מכשירין

ר' זאב יצחק הלוי דינר

זבים

ר' מנחם עזריה הכהן עהרנטרוי

טבול יום

הבח' ברוך גולדשמידט

ידים

הבח' יצחק אייזיק שוב

עוקצין

הבח' יצחק אייזיק שוב

