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 הלימוד בספר הקדוש דברי תורה יום לשבוע יום לחודש
 סיון ב

 תשפ"ב
-ד' במדבר

 כזאות  - מהדורא שתיתאה הילולא

 כחאות  ה' במדבר ג סיון
 כטאות  עש"ק במדבר ד סיון
, שב"ק במדבר ה סיון

 לאות  ב שבועותער

 עד סד"ה וגם מה שאמרו לאאות  א' דשבועות ו סיון
 אך עתה הרימד"ה  לאאות  ' דשבועותב סיון ז
 לבות א נשא 'ג סיון ח
 לגאות  ד' נשא סיון ט

 לדאות  ה' נשא י סיון
 להאות  עש"ק נשא יא סיון
 לואות  שב"ק נשא יב סיון
 לזאות  א' בהעלתך יג סיון
 לחאות  ב' בהעלתך יד סיון
 מ-לטאות  ג' בהעלתך טו סיון
 מאאות  ד' בהעלתך טז סיון

 מבאות  ה' בהעלתך סיוןיז 
 מגאות  עש"ק בהעלתך יח סיון
 מדאות  "ק בהעלתךבש יט סיון
 מהאות  א' שלח כ סיון
 מואות  ב' שלח כא סיון
 מזאות  ג' שלח כב סיון
 מחאות  ד' שלח כג סיון
 מטאות  ה' שלח כד סיון
 נאות  עש"ק שלח כה סיון
 נאאות  שב"ק שלח כו סיון
 נבאות  א' קרח כז סיון
 נגאות  ב' קרח כח סיון
 נדאות  ג' קרח כט סיון
 נהאות  ד' קרח אדר"ח תמוז
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 נואות  ה' קרח ב דר"ח תמוז
 נזאות  עש"ק קרח ב תמוז
 נחאות  שב"ק קרח ג תמוז
 נטאות  א' חקת ד תמוז
 אות ס ב' חקת ה תמוז
 סב-סאאות  ג' חקת ו תמוז
 סגאות  ד' חקת ז תמוז
 סדאות  חקתה'  ח תמוז
 סהאות  תעש"ק חק ט תמוז
 סואות  תשב"ק חק י תמוז
 סזאות  א' בלק יא תמוז
 סחאות  ב' בלק יב תמוז
 סטאות  ג' בלק יג תמוז
 עאות  ד' בלק יד תמוז
 עאאות  ה' בלק טו תמוז
 עבאות  בלקעש"ק  טז תמוז
 עגאות  בלקשב"ק  יז תמוז
 עדאות  א' פינחס יח תמוז
 עו-עהאות  ב' פינחס יט תמוז
 מז"לאות  ג' פינחס כ תמוז
 מזל"אאות  ד' פינחס כא תמוז
 עטאות  ה' פינחס כב תמוז
 פאות  עש"ק פינחס כג תמוז
 פאאות  שב"ק פינחס כד תמוז
 פבאות  מסעי-א' מטות כה תמוז
 פגאות  מסעי-ב' מטות כו תמוז
 פדאות  מסעי-ג' מטות כז תמוז
 פהאות  מסעי-מטותד'  כח תמוז
 אות פו מסעי-ה' מטות כט תמוז
 אות פז "מעש"ק מטו ר"ח אב
 פחאות  "משב"ק מטו ב אב
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 פטאות  א' דברים ג אב
 צאות  ב' דברים ד אב
  צאאות  ג' דברים ה אב
 צבאות  ד' דברים ו אב
 עד סד"ה ומה שכתב שם צגאות  ה' דברים ז אב
 ואם רשות ניתןאות צג מד"ה  עש"ק דברים ח אב
 צדאות  שב"ק דברים ט אב
 עד סד"ה עד שמצאתי צהאות  א' ואתחנן י אב
ואחרי הקידה אות צה מד"ה  ב' ואתחנן יא אב

 סד"ה לא יפהעד  והשתחויה
 והנה חשבתי בזהאות צה מד"ה  ג' ואתחנן יב אב
 צואות  ד' ואתחנן יג אב
 צזאות  ה' ואתחנן יד אב
 צחאות  עש"ק ואתחנן טו אב
 צטאות  שב"ק ואתחנן טז אב
 קאות  א' עקב יז אב
 עד סד"ה ומזה גם כן קאאות  ב' עקב יח אב
 אך באמת המקוראות קא מד"ה  ג' עקב יט אב
 קבאות  ד' עקב כ אב
 קגאות  ה' עקב כא אב
 קדאות  עש"ק עקב כב אב
 קהאות  שב"ק עקב כג אב
 קואות  א' ראה כד אב
 קזאות  ב' ראה כה אב
 קחאות  ג' ראה כו אב
 קטאות  ד' ראה כז אב
 קיאות  ה' ראה כח אב
 קיאאות  עש"ק ראה כט אב
 קיבאות  שב"ק ראה אדר"ח אלול
 סיום מהדורא שתיתאה – קיגאות  א' שופטים ב דר"ח אלול
, דברים אחדים מהדורא שביעאה: ב' שופטים ב אלול

 א אות
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 באות  ג' שופטים ג אלול

 גאות  ד' שופטים אלולד 
 דאות  ה' שופטים ה אלול
 האות  עש"ק שופטים ו אלול
 ואות  שב"ק שופטים ז אלול
 זאות  א' כי תצא ח אלול
 חאות  ב' כי תצא ט אלול
 טאות  ג' כי תצא י אלול
 יאות  ד' כי תצא יא אלול
 יאאות  ה' כי תצא יב אלול
 יבאות  עש"ק כי תצא יג אלול
 יגאות  שב"ק כי תצא יד אלול
 ידאות  א' כי תבוא טו אלול
 טואות  ב' כי תבוא טז אלול
 טזאות  ג' כי תבוא יז אלול
 יזאות  ד' כי תבוא יח אלול
 יחאות  ה' כי תבוא יט אלול
 יטאות  עש"ק כי תבוא כ אלול
 כאות  שב"ק כי תבוא כא אלול
 כאאות  א' נצבים כב אלול
 כבאות  ב' נצבים כג אלול
 כגאות  ג' נצבים כד אלול
 כדאות  ד' נצבים כה אלול
 כהאות  ה' נצבים כו אלול
 כואות  נצביםעש"ק  כז אלול
 כזאות  ביםשב"ק נצ כח אלול
 כחאות  ערב ר"ה כט אלול
 כטאות  תשפ"ג א' דר"ה א תשרי
 לאות  ב' דר"ה ב תשרי
 לאאות  ' האזינו, צום גדלי'ד ג תשרי
 לבאות  ה' האזינו ד תשרי



 הלימוד בספר הקדוש דברי תורה יום לשבוע יום לחודש
 לגאות  עש"ק האזינו ה תשרי
 לדאות  שובה-שב"ק האזינו ו תשרי
 להאות  א' האזינו ז תשרי
 לואות  ב' האזינו ח תשרי
 לזאות  "כערב יו ט תשרי
 לחאות  יום הקדוש י תשרי
 לטאות  האזינוה'  יא תשרי
 מאות  ש"ק האזינוע יב תשרי
 מאאות  שב"ק האזינו יג תשרי
 מבאות  ערב סוכות יד תשרי
 מד-מגאות  א' דסוכות טו תשרי
 מהאות  ב' דסוכות טז תשרי
 מואות  א' דחוהמ"ס יז תשרי
 אות מז ב' דחוהמ"ס יח תשרי
 אות מח ג' דחוהמ"ס יט תשרי
 נ-אות מט חוהמ"ס שבת כ תשרי
 אות נא הושענא רבה כא תשרי
 אות נב שמיני עצרת כב תשרי
 אות נג שמחת תורה כג תשרי
 אות נד ד' בראשית כד תשרי
 אות נה ה' בראשית כה תשרי
 אות נו עש"ק בראשית כו תשרי
 אות נז שב"ק בראשית כז תשרי
 אות נח א' נח כח תשרי
 אות נט ב' נח כט תשרי
 סא-אות ס ג' נח אדר"ח מרחשון
 סבאות  ד' נח בדר"ח מרחשון
 סגאות  ה' נח ב מרחשון

 סדאות  עש"ק נח מרחשוןג 
 סהאות  שב"ק נח ד מרחשון
 סואות  א' לך לך ה מרחשון
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 סח-סזאות  ב' לך לך ו מרחשון
 סטאות  ג' לך לך ז מרחשון
 עא-עאות  ד' לך לך ח מרחשון
 עבאות  ה' לך לך ט מרחשון
 עגאות  עש"ק לך לך י מרחשון
 עדאות  שב"ק לך לך יא מרחשון
 עהאות  ויראא'  יב מרחשון
 עואות  ב' וירא יג מרחשון
 עזאות  ג' וירא יד מרחשון
 עחאות  ד' וירא טו מרחשון
 עטאות  ה' וירא טז מרחשון
 פאות  עש"ק וירא יז מרחשון
 פאאות  שב"ק וירא יח מרחשון
 פבאות  א' חיי שרה יט מרחשון
 פגאות  ב' חיי שרה כ מרחשון
 פדאות  ג' חיי שרה כא מרחשון
 שוב הראוני עד סד"ה פהאות  ד' חיי שרה כב מרחשון
 אולם מה שכתבאות פה מד"ה  ה' חיי שרה כג מרחשון
 פו אות עש"ק חיי שרה כד מרחשון
 פז אות שב"ק חיי שרה כה מרחשון
 פט-פח אות א' תולדות כו מרחשון
 צ אות ב' תולדות כז מרחשון
 צא אות ג' תולדות כח מרחשון
 צב אות ד' תולדות כט מרחשון

 צג אות ה' תולדות ר"ח כסלואד
 צד אות עש"ק תולדות בדר"ח כסלו
 סיום מהדורא שביעאה – צה אות שב"ק תולדות ב כסלו
 אות א :מהדורא תמינאה א' ויצא ג כסלו
 ב אות ב' ויצא ד כסלו
 ג אות ג' ויצא ה כסלו
 ה-ד אות ד' ויצא ו כסלו



 הלימוד בספר הקדוש דברי תורה יום לשבוע יום לחודש
 ו אות ה' ויצא ז כסלו

 ז אות עש"ק ויצא כסלוח 
 ח אות שב"ק ויצא ט כסלו
 ט אות א' וישלח י כסלו
 י אות ב' וישלח יא כסלו
 יא אות ג' וישלח יב כסלו
 יב אות ד' וישלח יג כסלו
 יג אות ה' וישלח יד כסלו
 יד אות עש"ק וישלח טו כסלו
 טו אות שב"ק וישלח טז כסלו
 טז אות א' וישב יז כסלו
 יז אות וישב ב' יח כסלו
 יח אות ג' וישב יט כסלו
 יט אות ד' וישב כ כסלו
 כ אות ה' וישב כא כסלו
 כא אות עש"ק וישב כב כסלו
 כב אות "ק וישבבש כג כסלו
 כג אות חנוכהערב א' מקץ,  כד כסלו
 כד אות דחנוכה אב' מקץ,  כה כסלו
 כה אות דחנוכה בג' מקץ,  כו כסלו
 כו אות דחנוכה גד' מקץ,  כז כסלו
 כז אות דחנוכה דה' מקץ,  כח כסלו
ה עש"ק מקץ,  כט כסלו

 כח אות חנוכהד
ר"ח אד

 טבת
, ו שב"ק מקץ

 כט אות דחנוכה

 ל אות , זאת חנוכהא' ויגש בדר"ח טבת
 לא אות ב' ויגש ב טבת
 לב אות ג' ויגש ג טבת
 לג אות ד' ויגש ד טבת
 לד אות ה' ויגש ה טבת
 לו-לה אות ויגשעש"ק  ו טבת



 הלימוד בספר הקדוש דברי תורה יום לשבוע יום לחודש
 לז אות שב"ק ויגש ז טבת
 לט-לח אות א' ויחי ח טבת
 מ אות ב' ויחי ט טבת
 מא אות ג' ויחי י טבת
 מב אות ד' ויחי יא טבת
 מד-מג אות ה' ויחי יב טבת
 מו-מה אות עש"ק ויחי יג טבת
 מז אות שב"ק ויחי יד טבת
 מח אות א' שמות טו טבת
 מט אות ב' שמות טז טבת
 נ אות ג' שמות יז טבת
 נא אות ד' שמות יח טבת
 נב  אות ה' שמות יט טבת
 נג אות עש"ק שמות כ טבת
 נה-נד אות שב"ק שמות כא טבת
 נו אות א' וארא כב טבת
 נז אות ב' וארא כג טבת
 נח אות ג' וארא כד טבת
 נט אות ד' וארא כה טבת
 ס אות ה' וארא כו טבת
 סא אות עש"ק וארא כז טבת
 סב אות שב"ק וארא כח טבת
 סג אות א' בא כט טבת
 סד אות ב' בא א שבט
 סה אות ג' בא ב שבט
 סו אות ד' בא ג שבט
 סז אות ה' בא ד שבט
 סח אות עש"ק בא ה שבט
 סט אות שב"ק בא ו שבט
 ע אות א' בשלח ז שבט
 עא אות ב' בשלח ח שבט
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 עב אות ג' בשלח ט שבט
 עד-עג אות ד' בשלח י שבט
 עה אות ה' בשלח יא שבט
 עו אות עש"ק בשלח יב שבט
 עז אות שב"ק בשלח יג שבט
 עח אות א' יתרו יד שבט
 עט אות ב' יתרו טו שבט
 פ אות ג' יתרו טז שבט
 פא אות ד' יתרו יז שבט
 פב אות ה' יתרו יח שבט
 פג אות עש"ק יתרו יט שבט
 פה-פד אות שב"ק יתרו כ שבט
 פו אות משפטים א' כא שבט
 פז אות ב' משפטים כב שבט
 פח אות ג' משפטים כג שבט
 פט אות ד' משפטים כד שבט
 צ אות ה' משפטים כה שבט
 סיום מהדורא תמינאה – צא אות עש"ק משפטים כו שבט
 א אות :מהדורא תשיעאה שב"ק משפטים כז שבט
 ב אות א' תרומה כח שבט
 ג אות ב' תרומה כט שבט

 ד אות ג' תרומה אדראדר"ח 
 עד סד"ה ומזה תבין ה אות ד' תרומה בדר"ח אדר
עד  כל פנים נחזור עלאות ה מד"ה  ה' תרומה ב אדר

 סד"ה אמנם בכאן
עד  מה שאמרו אךאות ה מד"ה  עש"ק תרומה ג אדר

 סד"ה וכמעט
 זה שאמרובוגם אות ה מד"ה  שב"ק תרומה ד אדר
 ו אות א' תצוה ה אדר
 ז אות תצוהב'  ו אדר
 ח אות ג' תצוה ז אדר
 ט אות ד' תצוה ח אדר
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ה' תצוה,  ט אדר

 י אות תענית אסתר

 יא אות עש"ק תצוה, פורים י אדר
ש"ק תצוה,  יא אדר

 יב אות שושן פורים

א' כי תשא,  יב אדר
 יג אות פורים המשולש

 יד אות ב' כי תשא יג אדר
 טו אות ג' כי תשא יד אדר
 טז אות תשאד' כי  טו אדר
 יז אות ה' כי תשא טז אדר
 יח אות עש"ק כי תשא יז אדר
 יט אות שב"ק כי תשא יח אדר
 כ אות פקודי-א' ויקהל יט אדר
 כב-כא אות פקודי-ב' ויקהל כ אדר
 כד-כג אות פקודי-ג' ויקהל כא אדר
 כה אות פקודי-ד' ויקהל כב אדר
 כו אות פקודי-ה' ויקהל כג אדר
 כז אות "פויק עש"ק כד אדר
 כח אות "פשב"ק ויק כה אדר
 ל-כט אות א' ויקרא כו אדר
 לא אות ב' ויקרא כז אדר
 לב אות ג' ויקרא כח אדר
 לה-לד-לג אות ד' ויקרא כט אדר
 לו אות ה' ויקרא ר"ח ניסן
 לז אות עש"ק ויקרא ב ניסן
 לח אות שב"ק ויקרא ג ניסן
 לט אות א' צו ד ניסן
 מ אות ב' צו ה ניסן
 מא אות ג' צו ו ניסן
 מב אות ד' צו ז ניסן
 מג אות ה' צו ח ניסן



 הלימוד בספר הקדוש דברי תורה יום לשבוע יום לחודש
 מד אות עש"ק צו ט ניסן
 מה אות שב"ק צו, הגדול י ניסן
 מז-מו א' שש"ב פסח יא ניסן
 מט-מח ב' שש"ב פסח יב ניסן
 נ אות ג' שש"ב פסח יג ניסן
 נא אות ערב פסח יד ניסן
 נב אות א' דפסח טו ניסן

 נג אות ב' דפסח ניסןטז 
 נד אות חוהמ"פשבת  יז ניסן
 נה אות ב' דחוהמ"פ יח ניסן
 נו אות ג' דחוהמ"פ יט ניסן
 נז אות ד' דחוהמ"פ כ ניסן
 נח אות שביעי של פסח כא ניסן
 נט אות אחרון של פסח כב ניסן
 ס אות עש"ק שמיני כג ניסן
 סא אות שב"ק שמיני כד ניסן
 סב אות מצורע-תזריעא'  כה ניסן
 סג אות מצורע-ב' תזריע כו ניסן
 סד אות מצורע-ג' תזריע כז ניסן
 סה  אות מצורע-ד' תזריע כח ניסן
 סו אות מצורע-ה' תזריע כט ניסן
 סז אות מצורע-עש"ק תזריע אדר"ח אייר
 סח אות מצורע-שב"ק תזריע בדר"ח אייר
 סט אות קדושים-א' אחרי ב אייר
 ע אות קדושים-אחרי ב' ג אייר
 עא אות קדושים-ג' אחרי ד אייר
 עב אות קדושים-ד' אחרי ה אייר
 עג אות קדושים-ה' אחרי ו אייר
 עד אות קדושים-עש"ק אחרי ז אייר
 עה אות קדושים-שב"ק אחרי ח אייר
 עו אות א' אמור ט אייר



 הלימוד בספר הקדוש דברי תורה יום לשבוע יום לחודש
 עז אות  ב' אמור י אייר
 עט-עח אות ג' אמור יא אייר
 פ אות ד' אמור יב אייר
 פא אות ה' אמור יג אייר
 פב אות עש"ק אמור, פסח שני  יד אייר
 פג אות שב"ק אמור טו אייר
 פד אות בחקתי-א' בהר טז אייר
 פה אות בחקתי-ב' בהר יז אייר
 פו אות עומרל"ג ב "ב,ג' בה יח אייר
 פז אות בחקתי-ד' בהר יט אייר
 פח אות בחקתי-ה' בהר כ אייר

 פט אות "בעש"ק בה איירכא 
 צא אות "בשב"ק בה כב אייר
 צב אות א' במדבר כג אייר
 צג אות ב' במדבר כד אייר
 צד אות ג' במדבר כה אייר
 צו-צה אות ד' במדבר כו אייר
 צז אות ה' במדבר כז אייר
 צח אות עש"ק במדבר כח אייר
 צט אות שב"ק במדבר כט אייר
 ק אות ' שש"ב שבועותא ר"ח סיון
-ב סיון

 הילולא
 מהדורא תשיעאה,סיום  -קא אות  ב' שש"ב שבועות

התחלת ספר הקדוש דברי תורה 
 "אקדמות מילין" מחזור השישית:

 אות א ' שש"ב שבועותג ג סיון
 אות ב ' שש"ב שבועותד ד סיון
 אות ג ערב שבועות ה סיון
 אות ד א דשבועות ו סיון
 אות ה ב דשבועות ז סיון

 ז-אות ו א' נשא סיוןח' 
 אות ח ב' נשא ט' סיון
 אות ט ג' נשא י' סיון

 



ברעננות והתחדשות
נתאזר כולנו יחד בעזה"י

 בהתחלת לימוד
מחזור השישית

בעצם יומא דהילולא 
- ב' סיון ה'תשפ"ג 

הבא עלינו לטובה

הדרן עלךהדרן עלך
ספר הקדוש ספר הקדוש 
דברי תורה!דברי תורה!

ומעתה אברך את ד' אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסו"ק בדבר"י תור"ה...
ויהיה ד' עמדי בזכות אבותינו, ישמרנו יושיענו ויעזרנו, 

בדרך אשר הלכתי לעלות במסילה העולה בית א-ל, לקרב ביאת הגואל...

לשון רבינו זי"ע בריש מהדורא קמא



מהדורת
ובלכתך בדרך
להשיג בכל חניות ספרים 

המובחרות


