
A convenient way for Anash anywhere to join the Chalukas HaShas. 

Resources to finish your Mesechta:
Find a Chavrusa by visiting yagdiltorah.org/chavrusa or by 
calling Yagdil Torah.

Listen to Gemara audio/video shiurim at  
yagdiltorah.org/links or in Yagdil Torah’s Learning Guide.

Read informational and inspirational material about 
Learning Gemara and finishing a mesechta by visiting 
yagdiltorah.org/gemara

ב"ה

On the right of the Meseches appears the amount of Dafim, if there isn’t Bavli, it will say Yerushalmi, if there isn’t Yerushalmi either, it will say Mishnayos.

Division

ShaS
Yagdil Torah

List of Mesechtos

ZeraiM

Berachos (63)

Pe’ah Yerushalmi

D’mai Yerushalmi

Kla’im Yerushalmi

shvi’is Yerushalmi

Trumos Yerushalmi

maasros Yerushalmi

maaser sheini Yerushalmi

chala Yerushalmi

orla Yerushalmi

BiKurim Yerushalmi

MoeD

shaBBos (156)

eruvin (104)

Pesachim (120)

sheKalim (21)

Yoma (87)

suKah (55)

BeiTzah (39)

rosh hashana (34)

Taanis (30)

megilah (31)

moeD KaTan (28)

chagigah (26)

NaShiM

Yevamos (121)

Kesuvos (111)

neDarim (90)

nazir (65)

soTah (48)

giTin (89)

KiDushin (81)

NeZikiN

Bava Kama (118)

Bava meTzia (118)

Bava Basra (175)

sanheDrin (112)

maKos (23)

shevuos (48)

eiDius Mishnayos

avoDah zarah (75)

avos Mishnayos

horaYos (13)

koDShiM

zevachim (119)

menachos (109)

chulin (141)

Bechoros (60)

erchin (33)

Temurah (33)

Kerisus (27)

meilah (36)

TamiD (9)

miDos Mishnayos

Kinim Mishnayos

TaharoS

Keilim Mishnayos

oholos Mishnayos

negaim Mishnayos

Parah Mishnayos

Taharos Mishnayos

miKvaos Mishnayos

niDah (72)

machshirin Mishnayos

zavim Mishnayos

Tvul Yom Mishnayos

YaDaYim Mishnayos

uKTzim Mishnayos

 o f  t h e

Please contact us through one of the following 
methods, with your name, contact info, Masechta(s), 
and if applicable, a reminder option.

Phone: 347.223.5943  Fax: 440.448.4096

Email: YagdilT@gmail.com  Online:YagdilTorah.org/chalukas

Mail: 383 Kingston Ave. Room 188 Brooklyn NY 11213

Participation in the Chalukas hashas is an 
institution that my father-in-law, the Rebbe, 
put much effort into strengthening and 
spreading. Indeed, besides the other [benefits] 
related to this enactment, it also strengthens 
our connection [to the Rebbe, for through 
fulfilling it] one goes in the ways which he 
showed us, and we shall continue to go in his 
path forever and ever.  

(Igros Kodesh vol. 4, letter 868)



מספר דרכים ע”מ לעזור לך לסיים את המסכת אותה אתה לומד. 

 yagdiltorah.org/chavrusa - מצא לך חברותא באתר של יגדיל תורה

או התקשר ליגדיל תורה, ונסדר לך חברותא.

 שיעורי שמע רבים נמצאים ב”מדריך ללימוד”, או באינטרנט 

yagdiltorah.org/links :ב

 לפתגמים אודות חשיבות לימוד וסיום מסכתות וסיום הש”ס -

yagdiltorah.org/gemara

רשימת המסכתות: 

בחר מסכת והרשם לחלוקה
להרשם, תשלח את השם, טלפון או אימייל, מסכת, ואפשרות תזכורת דרך:

וההשתתפות בחלוקת הש"ס, זו תקנה 
השתדל  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק 
בחיזוקה והפצתה, הנה, נוסף על שאר 
היא  גם  אומץ  שבזה, תוסיף  הענינים 
בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר 

הורנו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד
אג"ק ח"ד אגרת תתסח

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

חלוקת 
הש"ס

שע"י יגדיל תורה*

ב"ה

פקס: 440.448.4096 טלפון או טעקסט: 347.223.5943 

yagdiltorah.org/chalukas :אינטרנט  YagdilT@gmail.com :אימייל

383 Kingston Ave. Room 183, Brooklyn NY 11213 : דואר

 *באם יהיה צורך, נצרף לקהילה אחרת שיגמור את הש"ס.

משמאל המסכת כתוב מס’ הדפים שבכל מסכת, כשאין בבלי רשום ירושלמי, כשאין ירושלמי רשום משניות

זרעים
ברכות )סג(

פיאה )ירושלמי(
דמאי )ירושלמי(

כלאים )ירושלמי(
שביעית )ירושלמי(
תרומות )ירושלמי(

מעשרות )ירושלמי(
 מעשר שני )ירושלמי(

חלה )ירושלמי(
ערלה )ירושלמי(

בכורים )ירושלמי(

מועד
שבת )קנו(

עירובין )קד(
פסחים )קכ(
שקלים )כא(

יומא )פז(
סוכה )נה(
ביצה )לט(

ראש השנה )לד(
תענית )ל(

מגילה )לא(
מועד קטן )כח(

חגיגה )כו(
נשים

יבמות )קכא(
כתובות )קיא(

נדרים )צ(
נזיר )סה(

סוטה )מח(
גיטין )פט(

קידושין )פא(
נזיקין

בבא קמא )קיח(
בבא מציעא )קיח(

בבא בתרא )קעה(
סנהדרין )קיב(

מכות )כג(
שבועות )מח(

עדיות )משניות(
עבודה זרה )עה(

אבות )משניות(
הוריות )יג(

קדשים
זבחים )קיט(
מנחות )קט(
חולין )קמא(

בכורות )ס(
ערכין )לג(

תמורה )לג(
כריתות )כז(
מעילה )לו(
תמיד )ט(

מדות )משניות(
קנים )משניות(

טהרות
כלים )משניות(

אהלות )משניות(
נגעים )משניות(

פרה )משניות(
טהרות )משניות(

מקואות )משניות(
נדה )עב(

מכשירין )משניות(
זבים )משניות(

טבול יום )משניות(
ידים )משניות(

עקצים )משניות(


