
א- בין 
אדם 
לחבירו

א,בשלישייא שבט

ג,דרביעייב שבט

ה,וחמישייג שבט

ז,חשישייד שבט

ט,ישבתטו שבט

יא,יבראשוןטז שבט

יג,ידשנייז שבט

טו, טזשלישייח שבט

יז,יחרביעייט שבט

יט, כחמישיכ שבט

כא,כבשישיכא שבט

שבתכב שבט
כג

ב- הלכות 
אמירת 

אמת

א

ב,גראשוןכג שבט

ד,השניכד שבט

ו,זשלישיכה שבט

ח,טרביעיכו שבט

י,יאחמישיכז שבט

יב,יגשישיכח שבט

יד,טושבתכט שבט

טז,יזראשוןל שבט

יח,יטשניא אדר

ג- הלכות 
גניבת 
דעת

א,בשלישיב אדר

ג,דרביעיג אדר

ה,וחמישיד אדר

ז,חשישיה אדר

ד- הלכות 
א,בשבתו אדרגניבה

ד- הלכות 
גניבה

ג,דראשוןז אדר

ה,ושניח אדר

ז,חשלישיט אדר

ט,ירביעיי אדר

יא,יבחמישייא אדר

יג,ידשישייב אדר

טו, טזשבתיג אדר

ראשוןיד אדר
יז

ה- מצוות 
ההלוואה

א

ב,גשניטו אדר

ד,השלישיטז אדר

ו,זרביעייז אדר

ח,טחמישייח אדר

י,יאשישייט אדר

יב,יגשבתכ אדר

ראשוןכא אדר
יד

ו- הלכות 
צדקה

א

ב,גשניכב אדר

ד,השלישיכג אדר

ו,זרביעיכד אדר

ח,טחמישיכה אדר

י,יאשישיכו אדר

יב,יגשבתכז אדר

יד,טוראשוןכח אדר

ז- הכנסת 
אורחים

א,בשניכט אדר

ג,דשלישיא ניסן

ה,ורביעיב ניסן

הפנינה היומית
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ז- הכנסת 
אורחים

ז,חחמישיג ניסן

ט,ישישיד ניסן

יא,יבשבתה ניסן

ח- הלכות 
רוצח 

ומתאבד

א,בראשוןו ניסן

ג,דשניז ניסן

ה,ושלישיח ניסן

ז,חרביעיט ניסן

ט,יחמישיי ניסן

יא,יבשישייא ניסן

שבתיב ניסן
יג

ט- 
שמירת 
הנפש, 
מעקה 
ועישון

א

ב,גראשוןיג ניסן

ד,השנייד ניסן

ו,זשלישיטו ניסן

ח,טרביעיטז ניסן

י,יאחמישייז ניסן

יב,יגשישייח ניסן

שבתיט ניסן
יד

י- נהיגה 
זהירה 

ותפילת 
הדרך

א

ב,גראשוןכ ניסן

ד,השניכא ניסן

ו,זשלישיכב ניסן

ח,טרביעיכג ניסן

חמישיכד ניסן
י

יא- הלכות 
הצלת 
נפשות

א

ב,גשישיכה ניסן

ד,השבתכו ניסן

ו,זראשוןכז ניסן

יא- הלכות 
הצלת 
נפשות

ח,טשניכח ניסן

י,יאשלישיכט ניסן

יב,יגרביעיל ניסן

חמישיא אייר
יד

יב- הלכות 
ניתוחי 
מתים

א

ב,גשישיב אייר

ד,השבתג אייר

ו,זראשוןד אייר

ח,טשניה אייר

שלישיו אייר
י

יג- 
השתלת 
איברים

א

ב,גרביעיז אייר

ד,החמישיח אייר

ו,זשישיט אייר

ח,טשבתי אייר

יד- הלכות 
הנוטה 
למות

א,בראשוןיא אייר

ג,דשנייב אייר

ה,ושלישייג אייר

ז,חרביעייד אייר

טו- 
ליקוטים

א,בחמישיטו אייר

ג,דשישיטז אייר

ה,ושבתיז אייר

ראשוןיח אייר
ז

טז- חברה 
ושליחות

א

ב,גשנייט אייר

ד,השלישיכ אייר

ו,זרביעיכא אייר

חחמישיכב אייר

ספר ליקוטים ב׳
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