
 ב"ה

 הפרשה החסידית -מורה שיעור ללימוד תורה אור ולקוטי תורה 
 V ד"ה דף/עמודפרשה/ יום

 בראשית

 (8כ. )בראשית  תורה אור

  השמים כסאי א/אבראשית  א'

  כי כאשר א/גבראשית  ב'

  ביאור על הנ"ל ב/דבראשית  ג'

  להבין הטעם ג/דבראשית  ד'

  לא טוב ד/דבראשית  ה'

  להבין ענין ו/א בראשית ו'

  יבל הוא ז/גבראשית  ’ש

 (+4 - 'חלק א) שיר השירים לקוטי תורה+  (2.5)נח  תורה אור

  שיר השירים א/א שיר השירים א'

  ד והנה כל זה ד/א שיר השירים ב'

  לריח שמניך ד/ב שיר השירים ג'

  לריח שמניך שיר השירים ג/ד ד'

  ה/ב( )עד שחורה אני ב/ד שיר השירים 'ה

  מים רבים ח/גנח  ו'

  ויאמר ה' י/בנח  ’ש

 (+4 - חלק ב') שיר השירים לקוטי תורה+  (+2)לך לך  תורה אור

  וזהו שהשרפים ב/ה שיר השירים א'

  כאהלי קדר א/ו שיר השירים ב'

  ביאור ענין שחורה אני ב/ז שיר השירים ג'

  ביאור הדברים ד/ז שיר השירים ד'

  (ג/טעד ) והנה כמ"כ ג/ח ריםשיר השי ה'

  הנה אברם יא/אלך לך  ו'

  והבדילה הפרוכת יב/גלך לך  ’ש

 (5 כ. - חלק ג') שיר השירים לקוטי תורה+ ( 2)וירא  תורה אור

  ד ולבאר הטעם ג/ט שיר השירים א'

  ו והנה פי' וענין ג/י שיר השירים ב'

  ברכבי פרעה לסוסתי ד/אי שיר השירים ג'

  נאוו לחייך ד/יב שיר השירים ד'

  נא/ג :ב '( + הוסב/יד)עד  הנך יפה ג/יג שיר השירים ה'

  פתח אליהו יג/גוירא  ו'

  ארדה נא יד/דוירא  ’ש

 (4 - חלק ד') שיר השירים לקוטי תורה+  (2)חיי שרה  תורה אור

  קול דודי ב/די שיר השירים א'

  מדלג על ההרים ב/טו שיר השירים ב'

  ולהבין ענין ד/טו שיר השירים 'ג

  יונתי בחגוי ג/טז שיר השירים ד'

  (ב/יח )עד ביאור הדברים ג/יז שיר השירים ה'

  יגלה לן טו/גחיי שרה  ו'

  לשון אדמו"ר טז/גחיי שרה  ’ש

 (3 - )חלק ה' שיר השירים לקוטי תורה+  (4)תולדות  תורה אור

  וזהו ותורה ב/יח שיר השירים א'

  עוד ביאור ב/יט שיר השירים 'ב

  (ב/א)עד כ ג וביאור ענין זה בכ/ שיר השירים ג'

  אלה תולדות יז/אתולדות  ד'

  וזהו מים רבים יח/בתולדות  ה'

  ומעתה יובנו יט/בתולדות  ו'

  ראה ריח כ/בתולדות  ’ש

 (3.5 - )חלק ו' שיר השירים לקוטי תורה+  (3.5)ויצא  תורה אור

  צאינה וראינה ב/אכ השיריםשיר  א'

  להבין ענין ב/בכ שיר השירים ב'

  ג ובזה יובן א/גכ שיר השירים ג'

  (ד/כד)עד הנה עם כל הנ"ל וה  ד/כג שיר השירים ד'

  ושבתי בשלום כא/אויצא  ה'

  ביאור על הנ"ל כא/דויצא  ו'

  וללבן שתי בנות כב/דויצא  ’ש

 (5 - )חלק ז' שיר השירים ורהלקוטי ת+  (+2)וישלח  תורה אור

  צאינה וראינה ד/כד שיר השירים א'

  ה להצהיל פנים א/כו שיר השירים ב'

  ב וזהו ענין ב/כז שיר השירים ג'

  לבבתני ג/כח שיר השירים ד'

  (ד)עד ל/ ביאור על פסוק לבבתני ד/כט שיר השירים ה'

  וישלח יעקב כד/אוישלח  ו'

  מן הבאויקח  כה/גוישלח  ’ש

 (3 -)חלק ח'  שיר השירים לקוטי תורה+  (4)וישב  תורה אור

  ועתה התפלה דל/ שיר השירים א'

  באתי לגני ד/אל שיר השירים ב'

  (ג/לג)עד  ביאור ע"פ באתי לגני ג/בל שיר השירים ג'

  וישב יעקב כו/גוישב  ד'

  והנה אנחנו כז/גוישב  ה'

  שיר המעלות כח/גוישב  ו'

  וביאור ענין זה כט/גוישב  ’ש

 (7.5)מקץ  תורה אור

  ויהי מקץ ל/גמקץ  'א

  ויהי מקץ לא/גמקץ  ’ב

  ענין חנוכה לב/ב מקץ  'ג

  ת"ר מצוות נר לב/דמקץ  'ד

  כי עמך מקור לד/גמקץ  'ה

  רני ושמחי לו/אמקץ  'ו

  )עד לח/ב( רני ושמחי לו/דמקץ  'ש

 (5.5) פרשת מקץדרושי מ חנוכה דרושי ךהמש+  (1.5)ויגש  תורה אור

  מי כה' לח/במקץ  א'

  ביאור על הנ"ל לט/אמקץ  ב'

  כי אתה נרי מ/במקץ  ג'

  נר חנוכה מא/דמקץ  ד'

  על הנ"ל ביאור מב/דמקץ  ה'

  ויגש  מג/גויגש  ו'

  וילקט יוסף מד/בויגש  ’ש

 (4)+ הוספות  (3.5)ויחי  תורה אור

  הודה אתהי מה/אויחי  א'

  אסרי לגפן מו/אויחי  ב'

  יחכליל מז/אויחי  ג'

  ואני נתתי קב/א פות לויחיהוס ד'

  להבין שרש קג/א פות לויחיהוס ה'

  ועתה יש להבין קד/ב פות לויחיהוס ו'

  בן פורת קה/א פות לויחיהוס ’ש

 שמות

 (3)+ הוספות ( 6)שמות  תורה אור

  ואלה שמות מט/אשמות  א'

  קול דודי נ/דשמות  'ב

  ויאמר ה' אליו נא/דשמות  ג'

  זה שמי נב/גשמות  ד'

  הבאים ישרש נג/גשמות  ה'

  להבין ענין קו/א פות לשמותהוס ו'

  להבין שרש כל קז/ב פות לשמותהוס ’ש

 (+2 -)חלק ט'  שיר השירים לקוטי תורה+  (5כ. )וארא  תורה אור

  אני ישנה ג/לג שיר השירים א'

  (א/לו)עד  להבין ביאור הדברים א/לה שיר השירים ב'

  וארא אל אברהם נה/אוארא  ג'

  וידבר אלקים נו/אוארא  ד'

  לכן אמר נז/בוארא  ה'

  ביאור על הנ"ל נח/בוארא  ו'

  והנה נתבאר לעיל נט/אוארא  ’ש

 שיר השירים לקוטי תורה+  (2 - + מגלת אסתר )חלק א'( 1)בא  תורה אור
 (+4 - )חלק י'

  וגו' סבי עיניךה א/לו שיר השירים א'

  שניך כעדר הרחלים שיר השירים לו/ד ב'

   ששים המה ב/לח שיר השירים ג'

  (ב/מ)עד ג להבין בתוספת ביאור  שיר השירים לט/א ד'

  יביאו לבוש מלכות צ/אמגלת אסתר  ה'

  )עד צב/ב( ביאור על הנ"ל צא/במגלת אסתר  ו'

  בעצם היום ס/אבא  ’ש

 (2)בשלח  לקוטי תורה+  (6)בשלח  ורארה תו

  ויהי בשלח פרעה סא/אבשלח  א'

  אז ישיר סב/בבשלח  ב'

  לסוסתי  סג/דבשלח  ג'

  ויאמר משה סה/אבשלח  ד'

  להבין ענין סה/דבשלח  ה'

  ראו כי  א/א בשלח ת"לקו ו'

  גח/:ב 'ד והנה כתיב + הוס ב/א בשלח ת"לקו ’ש

 (1)+ הוספות  (8)יתרו  תורה אור

  בחודש השלישי סו/גיתרו  א'

  ביאור על הנ"ל סח/גיתרו  ב'

  וביאור הדבר ע/איתרו  ג'

  וזהו זכור עא/גיתרו  ד'

  להבין ביאור ענין עב/דיתרו  ה'

  וכל העם רואים עג/גיתרו  ו'

  להבין שרש קח/ג פות ליתרוהוס ’ש

 (4 - + מגלת אסתר )חלק ב' (5)משפטים  ורארה תו

  תוספת ביאור צב/במגלת אסתר  א'

  כי אברהם לא ידענו צג/אמגלת אסתר  ב'

  ותסף אסתר )עד צו/א( צד/גמגלת אסתר  ג'

  ואלה המשפטים עד/גמשפטים  ד'

  ביאור על הנ"ל עו/במשפטים  ה'

  וזהו ביאור ענין עז/אמשפטים  ו'

  ותחת רגליו ביאור ע"פ עח/במשפטים  ’ש

 (6.5 - והוספות חלק א' + מגלת אסתר )חלק ג' (1)תרומה  תורה אור

  ובבואה לפני צו/אמגלת אסתר  א'

  ביאור על הנ"ל צז/אמגלת אסתר  ב'

  חייב אינש צח/אמגלת אסתר  ג'

  וביאור הענין צט/אמגלת אסתר  ד'

  להבין למה לעתיד קטז/א' למג"א הוס ה'

  ג. וביאור הדברים )עד קיח/א( קיז/ב ' למג"אהוס ו'

  מי יתנך כאח עט/גתרומה  ’ש

 (2.5 - 'בחלק הוספות + מגלת אסתר ) (1)+ הוספות  (4)תצוה  תורה אור

  ד. וזהו ענין קיח/אלמג"א הוס'  א'

  ויקח המן )עד קכ/ג( קיט/גלמג"א הוס'  ב'

  ואתה תצוה פא/אתצוה  ג'

  קודשועשית בגדי  פב/אתצוה  ד'

  ועשית ציץ זהב פג/אתצוה  ה'

  זכור את פד/בתצוה  ו'

  להבין שרשי קי/א פות לתצוההוס ’ש

 (4 - 'גחלק הוספות + מגלת אסתר ) (2)+ הוספות  (1)כי תשא  תורה אור

  ז. ולהבין ענין דסוס קכ/גלמג"א הוס'  א'

  אם ישים אליו קכא/גלמג"א הוס'  ב'

  "כ קראו לימיםע קכב/אלמג"א הוס'  ג'

  ג. והנה כתיב קכג/בלמג"א ’ הוס ד'

  שמאלו תחת לראשי פה/גכי תשא  ה'

  כי תשא את קיא/אלכי תשא הוס'  ו'

  להבין ביאור קיב/בלכי תשא הוס'  ’ש

 (3) + הוספות (3)ויקהל  תורה אור

  ויקהל משה פו/גויקהל  א'

  והנה כ"ז פז/דויקהל  ב'

  כל הנ"ל וע"פ פח/גויקהל  ג'

  עוד יובן זה פט/בויקהל  ד'

  להבין שרשי קיג/א לויקהל הוס' ה'

  ג. והנה כל קיד/אלויקהל הוס'  ו'

  ’פי זהוד. ו קטו/בלויקהל הוס'  ’ש

 (6)פקודי  לקוטי תורה

  אלה פקודי המשכן ג/אפקודי  א'

  ד וזהו מ"ש ששם ד/אפקודי  ב'

  ז ועפ"ז יובן ה/בפקודי  ג'

  הנה פקודי המשכן ו/אפקודי  ד'

  ג וזהו הטעם ו/דפקודי  ה'

  ה אשר פקד ז/גפקודי  ו'

  והנה פי' ח/בפקודי  ’ש

-ויקהל 
 פקודי

ש' דויקהל  - ד'ו' דויקהל, -ה' - ג'ד' דויקהל, -ג' - ב'ב' דויקהל, -א' - א'
 יש' דפקוד-ו' - ש'ה' דפקודי, -ד' - ו'ג' דפקודי, -ב' - ה'+ א' דפקודי, 

 ויקרא

 (4)+ הוספות  (6.5)ויקרא  לקוטי תורה

  ויקרא אל משה א/אויקרא  א'

  אדם כי יקריב ב/בויקרא  ב'

  לבאר הדברים ג/אויקרא  ג'

  ביאור הדברים הנ"ל ד/בויקרא  ד'

  ה ועפ"ז יתורץ ה/גויקרא  ה'

  קיצור ע"פ ולא תשבית נ/ג לויקרא הוס'  ו'

  ולהבין ביאורג  נב/גלויקרא הוס'  ’ש

 (11) צו לקוטי תורה

  ואכלתם אכול ושבוע ז/אצו  א'

  להבין ענין ח/דצו  ב'

  ענין שבעת ימי י/אצו  ג'

  להבין מ"ש בהגדה יא/גצו  ד'

  ששת ימים יג/אצו  ה'

  ששת ימים טו/בצו  ו'

  הים ראה טז/בצו  ’ש

 (5. כ -א "י)חלק  שיר השירים+ ( 1.5)שמיני  לקוטי תורה

  ששים המה במ/ שיר השירים א'

  ושמנים פילגשים ב/אמ שיר השירים ב'

  הנה ענין ב/במ שיר השירים ג'

  מה יפו פעמיך ב/גמ שיר השירים ד'

  (מה/א )עד מי יתנך ב/מד שיר השירים ה'

  לויתן זה יצרת יח/אשמיני  ו'

  ביאור על לויתן זה כו' הנ"ל יח/דשמיני  ’ש

 (5)תזריע  הלקוטי תור

  אשה כי תזריע יט/גתזריע  א'

  שוש תשיש כ/אתזריע  ב'

  וביום השמיני ימול וגו' כ/גתזריע  ג'

  ג וזהו ענין כא/גתזריע  ד'

  אדם כי יהיה כב/בתזריע  ה'

  ג ומעתה נחזור כג/בתזריע  ו'

  ועפ"ז יובןד  כג/דתזריע  ’ש

 ( 1)מצורע  לקוטי תורה

  זאת תהיה  כד/גמצורע  א'

  וזהו ענין מצורע )שו"ה: תמורתן( מצורע כד/ד ב'

  ב והנה התיקון כה/אמצורע  ג'

  ג והנה להבין כה/אמצורע  ד'

  וזהו ענין תשובה )שו"ה: לאחד.( מצורע כה/ב ה'

  (כו'(.ובזה יש לפרש )שו"ה:  מצורע כה/ב ו'

  שו"ה: והנה לזאת עיקר  מצורע כה/ב ש'

-תזריע 
 עמצור

ש' דתזריע  - ד'ו' דתזריע, -ה' - ג'ד' דתזריע -ג' - ב'ב' דתזריע, -א' - א'
 ש' דמצורע-ו' - ש'ה' דמצורע, -ד' - ו'ג' דמצורע, -ב' - ה'+ א' דמצורע, 

 (4)אחרי  לקוטי תורה

  כי ביום הזה כה/גאחרי  א'



  והנה לתוספתג  כו/באחרי  ב'

  כי ביום הזה כו/דאחרי  ג'

  ג וכאשר ישכיל ז/בכאחרי  ד'

  ביאור הדברים כז/דאחרי  ה'

  ביאור הדברים כח/באחרי  ו'

  ב והנה להבין כח/גאחרי  ’ש

 (1.5)קדושים  לקוטי תורה

  וכי תבואו אל הארץ כט/אקדושים  א'

  ב והנה בזח"ג כט/גקדושים  ב'

  וזהו ענין הנז"ל )שו"ה: ל"ג פ"ב( קדושים כט/ד ג'

  ג ומכ"ז יובן ל/אקדושים  ד'

  ד ובשנה החמישית ל/בקדושים  ה'

  נמצא אשר )שו"ה: השלישי( קדושים ל/ג ו'

  והדרת פני זקן ל/דקדושים  ’ש

 -אחרי 
 קדושים

ש' דאחרי + א'  -ד'ו' דאחרי, -ה' -ג'ד' דאחרי, -ג' -ב'ב' דאחרי, -א' -א'
 ' דקדושיםש-ו' -ש'ה' דקדושים, -ד' -ו'ג' דקדושים, -ב' -ה'דקדושים, 

 (9)אמור  לקוטי תורה

  ונקדשתי בתוך לא/אאמור  א'

  ד ובזה לא/דאמור  ב'

  לבאר הדברים לג/באמור  ג'

  ג והקדוש לד/באמור  ד'

  וספרתם לה/באמור  ה'

  את העומר והניף לו/אאמור  ו'

  הכהן אותם ביאור ע"פ והניף לז/גאמור  ’ש

 (5)בהר  לקוטי תורה

  כי תבואו אל הארץ גלט/בהר  א'

  ג וכדי שתתאחד גמ/בהר  ב'

  ב ועניין העלייה ב/אמבהר  ג'

  ג אך ענין העלייה א/במבהר  ד'

  ה וזהו את שבתותי אמג/בהר  ה'

  ב ומעתה יובן גמג/בהר  ו'

  ד ומכל מקום צ"ע גמד/בהר  ’ש

 (6) בחקותי לקוטי תורה

  אם בחקותי מה/אבחקותי  א'

  ביאור אם בחקותי מה/ד בחקותי ב'

  ד ועתה נבוא לביאור מו/דבחקותי  ג'

  אם בחקותי מז/גבחקותי  ד'

  בשברי לכם מח/אבחקותי  ה'

  אסור לאדם שיטעום מט/בבחקותי  ו'

  וילך ראובן נ/בבחקותי  ’ש

 -בהר 
 בחקותי

 ש' דבהר + א' - ד'ו' דבהר, -ה' - ג'ד' דבהר, -ג' - ב'ב' דבהר, -א' - א'
 ש' דבחקותי-ו' - ש'ה' דבחקותי, -ד' - ו'ג' דבחקותי, -ב' - ה'דבחקותי, 

 במדבר 

 (17)במדבר  לקוטי תורה

  וידבר ה' אל משה א/אבמדבר  א'

  להבין ביאור הדברים ג/בבמדבר  ב'

  ג והנה כל זה או/במדבר  ג'

  פ”ביאור מעט ע ט/אבמדבר  ד'

  ספרתםנין ועביאור על מעט תוס'  א/ביבמדבר  ה'

  ביאור על בשעה יד/בבמדבר  ו'

  ענין שניתנה התורה )עד יז/ד( ב/במדבר טו ’ש

 (2.5) במדברדרושי פרשת מ+ דרוש לשבועות  (9.5)נשא  לקוטי תורה

  דרוש לשבועות במדבר יז/ד א'

  נשא את ראש כ/אנשא  ב'

  פ נשא”ביאור ע כא/בנשא  ג'

  אוידבר ה' כו' נש כג/דנשא  ד'

  כתיב ה' יחתו כה/בנשא  ה'

  ביאור ע"פ כה תברכו כז/אנשא  ו'

  זאת חנוכת המזבח כח/בנשא  ’ש

 (+7)פה בהעלותך + הוס לקוטי תורה

  בהעלותך + הוספה בדף צו/ג  כט/גבהעלותך  א'

  ד ובזה יובן ל/בבהעלותך  ב'

  ביאור על הנ"ל לא/אבהעלותך  ג'

  ניןד וזהו ע לב/אבהעלותך  ד'

  ראיתי והנה לג/בבהעלותך  ה'

  ד וזהו ענין ברכות לד/בבהעלותך  ו'

  ז והנה בחי' כתישה בלה/בהעלותך  ’ש

 (15.5)שלח  לקוטי תורה

  שלח לך לו/גשלח  א'

  ועתה יגדל לח/גשלח  ב'

  ג אך אמנם דמ/שלח  ג'

  קצת ביאור אמג/שלח  ד'

  ביאר ע"פ והיה מה/בשלח  ה'

  מעט ביאור ד/זמ שלח ו'

  ביאור הדברים מט/גשלח  ’ש

 (+2 - "בי)חלק  שיר השירים+  (4כ. )קרח  לקוטי תורה

  שימני כחותם א/שיר השירים מה א'

  ביאור על זה )עד מז/ב( א/מו שיר השירים ב'

  ויקח קרח נב/אקרח  ג'

  ב והנה מ"ש מלא כל הארץ כבודו ד/בנקרח  ד'

  י"ל ענין ג ועתה ג/גנקרח  ה'

  השיב לו מרבע"הוה  ג/דנקרח  ו'

  ועבד הלוי הוא בנה/קרח  ’ש

 (+11)חקת  לקוטי תורה

  וגו'וידבר הוי'  נו/אחקת  א'

  א ביאור ע"פ זאת נז/גחקת  ב'

  ה וזהו ענין ג/טנחקת  ג'

  ויקחו אליך פרה סא/בחקת  ד'

  ג והנה מן הבאר חקת סג/א ה'

  יאמרועל כן  סד/דחקת  ו'

  ד תבנה ותכונן חקת סו/א ’ש

 (8)בלק  לקוטי תורה

  מי מנה סז/אבלק  א'

  ביאור על פסוק סח/גבלק  ב'

  ג וזהו הירידה סט/גבלק  ג'

  לא הביט און ע/גבלק  ד'

  ולא ראהה  ד/אעבלק  ה'

  מה טובו עג/אבלק  ו'

  ד והנה כל הג' עד/בבלק  ’ש

 -חקת 
 בלק 

ש' דחקת +  - ד'ו' דחקת, -ה' - ג'ד' דחקת, -ג' - ב'קת, ב' דח-א' - א'
 ש' דבלק-ו' - ש'ה' דבלק, -ד' - ו'ג' דבלק, -ב' - ה'א' דבלק, 

 (5.5)נחס יפ לקוטי תורה

  צו את בני ישראל עה/אפינחס  א'

  ג אך כיצד פינחס עה/ד ב'

  ביאור ע"פ את קרבני עו/גפינחס  ג'

  ראלצו את בני יש עז/גפינחס  ד'

  ד אך זאת עוד פינחס עח/ג ה'

  קדש ישראל לה' עט/בפינחס  ו'

  ג אבל כתיב פינחס פ/א ’ש

 (7) מטות לקוטי תורה

  וידבר משה פא/אמטות  א'

  ה לאמר זה הדבר פב/אמטות  ב'

  ד איש כי ידור פג/במטות  ג'

  וזהו ואשה כי תדורד  פד/במטות  ד'

  עיני כל פה/במטות  ה'

  החלצו פה/דמטות  ו'

  ביאור ענין החלצו פז/אמטות  ’ש

 (8.5)מסעי  לקוטי תורה

  אלה מסעי פח/אמסעי  א'

  לבאר ענין המסעות פט/במסעי  ב'

  אלה מסעי צא/אמסעי  ג'

  ביאור על זה צב/אמסעי  ד'

  ד וענין צג/במסעי  ה'

  וירד הגבול צד/אמסעי  ו'

  יןביאור עוד לענ צה/אמסעי  ’ש

 -מטות 
 מסעי

ש' דמטות  - ד'ו' דמטות, -ה' - ג'ד' דמטות, -ג' - ב'ב' דמטות, -א' - א'
 ש' דמסעי-ו' - ש'ה' דמסעי, -ד' - ו'ג' דמסעי, -ב' - ה'+ א' דמסעי, 

 דברים

 (4 -שיר השירים )חלק י"ג +  (1)דברים  לקוטי תורה

  כי על כל שיר השירים מז/ב א'

  תנו רבנן שיר השירים מח/ב ב'

  ג והנה ע"י שיר השירים מט/ג ג'

  ביאור ע"פ כי כאשר  שיר השירים נ/ג ד'

  ד והארץ הדום רגלי )עד תום( שיר השירים נא/ב ה'

  ציון במשפט א/אדברים  ו'

  ברבות פ' עקב דברים א/ג ’ש

 (11.5)ואתחנן  לקוטי תורה

  ואתחנן ב/אואתחנן  א'

  תחנןב וזהו וא ג/ואתחנן ג ב'

  ב והנה הארה זו ב/ואתחנן ה ג'

  ג והנה פי' ג/ואתחנן ו ד'

  ג והנה גילוי ג/ואתחנן ח ה'

  מען תיראל י/בואתחנן  ו'

  ענין ק"ש ד/איואתחנן  ’ש

 (4.5)עקב  לקוטי תורה

  ויאכילך את המן יג/געקב  א'

  ואכלת ושבעת יד/אעקב  ב'

  ג וזהו ג"כ שצריך עקב יד/ד ג'

  ה וענין הטובה גטו/עקב  ד'

  ו ומעתה יש לבאר עקב טז/א ה'

  ולהבין שרש טעם טז/געקב  ו'

  ארץ הרים ובקעות עקב יז/ג ’ש

 (16.5) ראה לקוטי תורה

  אנכי ראה יח/אראה  א'

  ביאור אחרי כ/גראה  ב'

  כי תשמע כב/דראה  ג'

  ג וזהו ענין ב/הכראה  ד'

  הד ואמר הקב" א/חכראה  ה'

  ג והנה עפ"ז יובן  א/ראה ל ו'

  )עד סוף הפרשה( אני לדודי ראה לב/א ’ש

 )שופטים חסר( (7 - חלק א') דרושים לראש השנה לקוטי תורה

  תקעו בחדש שופר ד/גנדרושים לר"ה  א'

  תקעו בחדש שופר ד/דנדרושים לר"ה  ב'

  ין המשנה להב א/דרושים לר"ה נו ג'

  ד ומעתה יבואר א/זדרושים לר"ה נ ד'

  והיה ביום ההוא דרושים לר"ה נח/א ה'

  ד והנה עוד זאת דרושים לר"ה נט/א ו'

  ו ואזי כתיב ובאו )עד ס/ד( דרושים לר"ה ס/א ’ש

 (7)תצא  לקוטי תורה

  כי תצא לד/גתצא  א'

  כי תצא תצא לה/ג ב'

  ביאור כי תצא לו/גתצא  ג'

  כי תהיין תצא לז/ד ד'

  ולא אבה לח/גא תצ ה'

  ביאור ולא אבה תצא לט/ב ו'

  כי ההרים ימושו מ/אתצא  ’ש

 ( 3.5 - ר"ה )חלק ב'דרושים ל+  (2.5)תבוא  לקוטי תורה

  להבין ענין דרושים לר"ה ס/ד א'

  ד אך כיצד דרושים לר"ה סא/ג ב'

  שיר המעלות דרושים לר"ה סב/ב ג'

  יחיינו מיומים ב/גסדרושים לר"ה  ד'

  היום הזה מא/גתבוא  ה'

  לא עבדת תחת אשר מב/גתבוא  ו'

  ויקרא משה תבוא מג/ג ’ש

 (10) נצבים + הוספה לקוטי תורה

  אתם נצבים מד/אנצבים  א'

  כי המצוה מה/בנצבים  ב'

  כי קרוב מו/אנצבים  ג'

  שוש אשיש מז/אנצבים  ד'

  ביאור ע"פ שוש אשיש מח/דנצבים  ה'

  ב: ק/א’ כי כארץ + הוס נ/בם נצבי ו'

  )עד סוף נג/ג( ביאור ע"פ כי כארץ נב/אנצבים  ’ש

 )וילך חסר( (3.5)ויוה"כ  (3.5)לשבת שובה דרושים  לקוטי תורה

  שובה ישראל ב/דסשבת שובה  א'

  ד והנה סדר התשובה שבת שובה סה/א ב'

  (א/סח)עד  שובה ישראל ב/שבת שובה סו ג'

  לבאר ענין יו"כ וה"כ סח/אדרושים לי ד'

  שבת שבתון הוא דרושים ליוה"כ סח/ד ה'

  ד אך כל זה דרושים ליוה"ב סט/ד ו'

  ביאור מעט ע"פ שבת דרושים ליוה"כ ע/ג ’ש

 -נצבים 
 וילך 

ש'  - ד'ו' דנצבים, -ה' - ג'ד' דנצבים, -ג' - ב'ב' דנצבים, -א' - א'
 ש' דוילך-ו' - ש'ה' דוילך, -ד' - ו' ג' דוילך,-ב' - ה'דנצבים + א' דוילך, 

 (4.5) דרושים לסוכות + (7)האזינו  לקוטי תורה

  ושאבתם מים עח/גדרושים לסוכות  א'

  להבין מ"ש פ/דדרושים לסוכות  ב'

  (א/ג)עד פביום השמיני  דרושים לסוכות פא/ד ג'

  האזינו השמים עא/גהאזינו  ד'

  האזינו השמים עג/דהאזינו  ה'

  ה אך מתחלה האזינו עה/ד ו'

  )עד עח/ג( כנשר יעיר קנו עז/גהאזינו  ’ש

 (10)+ דרושים לשמיני עצרת  (7.5)וזאת הברכה  לקוטי תורה

  ביום השמיני עצרת פג/אדרושים לשמ"ע  א'

  ד וזהו שכתוב ג/הפדרושים לשמ"ע  ב'

  ה' לי בעוזרי ב/דרושים לשמ"ע פח ג'

  (תום)עד טוב לחסות בה'  דצ/דרושים לשמ"ע  ד'

  ואתה מרבבות צג/אוזאת הברכה  ה'

  ביאור ע"פ תורה צוה צה/אוזאת הברכה  ו'

  )עד תום( מזמור שיר ד/זצוזאת הברכה  ’ש

בשבוע זה לפי דרושי  *המספר המצוין בסוגריים מייצג את כמות הדפים הנלמדים
 פרשת השבוע והתוספות בהתאמה.

)למעט במקומות בהם  ים בנקודת ההתחלה של השיעור הבאהשיעור היומי מסתי**
 .מצוין אחרת(

והכרת המקומות להשלמה  הלמידה לצורך שמירה על רצף v***נכון וחשוב לסמן 
 דרש.נאם 

את דרושי הלומד שבוע חוה"מ סוכות יסיים ב השנים.סוגי הלוח מתאים לכלל ****
 בראשית. 'פדרושי ילמד את  ,שמח"ת בו חלכך שבשבוע  ,ברכה 'פע ו"שמ

תתצט:  קודש ח"ד, אגרת תואגר -אודות תקנת לימוד 'הפרשה החסידית' 
מהטעם שכותב בתועלת לימוד מסכת למגרס )שנתוספה ידיעה שטחית עכ"פ "

מטעם זה גופא הייתי מנהיג אי איישר חילי ג"כ לימוד למגרס  –בעוד מסכת( 
יות( וכגון די חסידישע בדא"ח )אף שבדא"ח נוגע ביותר בכלל הלימוד בפנימ

 ."סדרה וכו'

ולא לדרשה קאתינא אלא בנוגע "ש"פ ויקהל ה'תשכ"ה )בלתי מוגה(: שיחת ב
 . "אדפרשת השבוע בכל שבוע ע"י כאו" לקוטי תורהלקבוע לימוד ה –לפועל 

נ"ב )בלתי מוגה(: "יש לעורר, כינוס השלוחים ה'תש -חיי שרה פרשת בשיחת ו
ל ספר משנה תורה להרמב"ם להיותו כולל את כל שכמו הקביעות בלימוד כ

התורה כולה, עד"ז יש ללמוד בתורת החסידות את כל הספר תורה אור ולקוטי 
 ."תורה המהוים תורה שבכתב דתורת החסידות
 ובעוד ריבוי מקומות ועוד חזון למועד ליקוטם..

 וולזכות בני משפחת ולזכות פרקששיחי'  דודהלוח נערך ע"י הרב 
 


