
ב"ה

יש לעורר, שכמו הקביעות 
בלימוד כל ספר משנה תורה 
להרמב"ם להיותו כולל את 
כל התורה כולה, עד"ז יש 
ללמוד בתורת החסידות 
את כל הספר תורה אור 
ולקוטי תורה, המהוים תורה 
שבכתב דתורת החסידות.. 
מקור והתחלת ענין הגאולה 
צ"ל בתורה, ובנדו"ד - ע"י 
חיבור הספרים תורה אור 
ולקוטי תורה.
 )משיחות ש"פ חיי שרה תשנ"ב - 
כינוס השלוחים העולמי - בלתי מוגה(

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

• לרגל כינוס השלוחים העולמי •

ללימוד יומי
בתורה אור ולקוטי תורה



בראשית

תורה אור בראשית )כ. 8(

השמים כסאיבראשית א/אא'

כי כאשרבראשית א/גב'

ביאור על הנ"לבראשית ב/דג'

להבין הטעםבראשית ג/דד'

לא טובבראשית ד/דה'

להבין עניןבראשית ו/או'

יבל הואבראשית ז/גש’

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

שה"ששה"ש א/אא'

ד והנה כל זהשה"ש א/דב'

לריח שמניךשה"ש ב/דג'

לריח שמניךשה"ש ג/דד'

שחורה אני )עד ה/ב(שה"ש ד/בה'

מים רביםנח ח/גו'

ויאמר ה'נח י/בש’

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

וזהו שהשרפיםשה"ש ה/בא'

כאהלי קדרשה"ש ו/אב'

ביאור ענין שחורה אנישה"ש ז/בג'

ביאור הדבריםשה"ש ז/דד'

והנה כמ"כ )עד ט/ג(שה"ש ח/גה'

הנה אברםלך לך יא/או'

והבדילה הפרוכתלך לך יב/גש’

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

ד ולבאר הטעםשה"ש ט/גא'

ו והנה פי' ועניןשה"ש י/גב'

לסוסתי ברכבי פרעהשה"ש יא/דג'

נאוו לחייךשה"ש יב/דד'

הנך יפה )עד יד/ב( + שה"ש יג/גה'
הוס' ב:נא/ג 

פתח אליהווירא יג/גו'

ארדה נאוירא יד/דש’

תורה אור חיי שרה )2(  + הוספות )+1(
+ לקוטי תורה שיר השירים )חלק ד' - 4(

קול דודישה"ש יד/בא'

מדלג על ההריםשה"ש טו/בב'

ולהבין עניןשה"ש טו/דג'

יונתי בחגוישה"ש טז/גד'

ביאור הדברים )עד שה"ש יז/גה'
יח/ב(

יגלה לןחיי שרה טו/גו'

לשון אדמו"ר + הוס' חיי שרה טז/גש’
ב:קמ/א - קמא/ב

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

וזהו ותורהשה"ש יח/בא'

עוד ביאורשה"ש יט/בב'

ג וביאור ענין זה )עד שה"ש כ/בג'
כא/ב(

אלה תולדותתולדות יז/אד'

וזהו מים רביםתולדות יח/בה'

ומעתה יובנותולדות יט/בו'

ראה ריחתולדות כ/בש’

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

צאינה וראינהשה"ש כא/בא'

להבין עניןשה"ש כב/בב'

ג ובזה יובןשה"ש כג/אג'

ה והנה עם כל הנ"ל )עד שה"ש כג/דד'
כד/ד(

ושבתי בשלוםויצא כא/אה'

ביאור על הנ"לויצא כא/דו'

וללבן שתי בנותויצא כב/דש’

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

צאינה וראינהשה"ש כד/דא'

ה להצהיל פניםשה"ש כו/אב'

ב וזהו עניןשה"ש כז/בג'

לבבתנישה"ש כח/גד'

ביאור על פסוק לבבתני שה"ש כט/דה'
)עד ל/ד(

וישלח יעקבוישלח כד/או'

ויקח מן הבאוישלח כה/גש’

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

ועתה התפלהשה"ש ל/דא'

באתי לגנישה"ש לא/דב'

ביאור ע"פ באתי לגני שה"ש לב/גג'
)עד לג/ג(

וישב יעקבוישב כו/גד'

והנה אנחנווישב כז/גה'

שיר המעלותוישב כח/גו'

וביאור ענין זהוישב כט/גש’

vד"הדף/עמודיוםvד"הדף/עמודיום



תורה אור מקץ )7.5(

ויהי מקץמקץ ל/גא'

ויהי מקץמקץ לא/גב’

ענין חנוכהמקץ לב/ב ג'

ת"ר מצוות נרמקץ לב/דד'

כי עמך מקורמקץ לד/גה'

רני ושמחימקץ לו/או'

רני ושמחי )עד לח/ב(מקץ לו/דש'

 תורה אור ויגש )1.5(
+ המשך דרושי חנוכה מדרושי פרשת מקץ )5.5(

מי כה'מקץ לח/בא'

ביאור על הנ"למקץ לט/אב'

כי אתה נרימקץ מ/בג'

נר חנוכהמקץ מא/דד'

ביאור על הנ"למקץ מב/דה'

ויגש ויגש מג/גו'

וילקט יוסףויגש מד/בש’

תורה אור ויחי )3.5( + הוספות )4(

יהודה אתהויחי מה/אא'

אסרי לגפןויחי מו/אב'

חכליליויחי מז/אג'

הוס' לויחי ד'
ואני נתתיקב/א

הוס' לויחי ה'
להבין שרשקג/א

הוס' לויחי ו'
ועתה יש להביןקד/ב

הוס' לויחי ש’
בן פורתקה/א

שמות

תורה אור שמות )6( + הוספות )3(

ואלה שמותשמות מט/אא'

קול דודישמות נ/דב'

ויאמר ה' אליושמות נא/דג'

זה שמישמות נב/גד'

הבאים ישרששמות נג/גה'

הוס' לשמות ו'
להבין עניןקו/א

הוס' לשמות ש’
להבין שרש כלקז/ב

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

אני ישנהשה"ש לג/גא'

להבין ביאור הדברים שה"ש לה/אב'
)עד לו/א(

וארא אל אברהםוארא נה/אג'

וידבר אלקיםוארא נו/אד'

לכן אמרוארא נז/בה'

ביאור על הנ"לוארא נח/בו'

והנה נתבאר לעילוארא נט/אש’

 תורה אור בא )1(
+ לקוטי תורה שיר השירים )חלק י' - +4(

הסבי עיניך וגו'שה"ש לו/אא'

שניך כעדר הרחליםשה"ש לו/דב'

ד והנה ע"ז נאמר שה"ש לז/גג'

ששים המה מלכותשה"ש לח/בד'

ג להבין בתוספת ביאור שה"ש לט/אה'
)עד מ/ב(

בעצם היוםבא ס/או'

למען תהיהבא ס/גש’

תורה אור בשלח )6( + לקוטי תורה בשלח )2(

ויהי בשלח פרעהבשלח סא/אא'

אז ישירבשלח סב/בב'

לסוסתי בשלח סג/דג'

ויאמר משהבשלח סה/אד'

להבין עניןבשלח סה/דה'

לקו"ת בשלח ו'
ראו כי א/א

לקו"ת בשלח ש’
ב/א

ד והנה כתיב + הוס' 
ב:ח/ג

תורה אור יתרו )8( + הוספות )1(

בחודש השלישייתרו סו/גא'

ביאור על הנ"ליתרו סח/גב'

וביאור הדבריתרו ע/אג'

וזהו זכוריתרו עא/גד'

להבין ביאור עניןיתרו עב/דה'

וכל העם רואיםיתרו עג/גו'

הוס' ליתרו ש’
להבין שרשקח/ג

 תורה אור משפטים )5(
+ מגלת אסתר )חלק א' - 4.5(

מגלת אסתר א'
יביאו לבוש מלכותצ/א

מגלת אסתר ב'
ביאור על הנ"לצא/ב

מגלת אסתר ג'
 ומרדכי יצא )עד צד/ג(צב/ד

ואלה המשפטיםמשפטים עד/גד'

ביאור על הנ"למשפטים עו/בה'

משפטים ו'
וזהו ביאור עניןעז/א

משפטים ש’
ביאור ע"פ ותחת רגליועח/ב

vד"הדף/עמודיוםvד"הדף/עמודיום



תורה אור תרומה )1( + מגלת אסתר )חלק ב' - 6(

מגלת אסתר א'
ותסף אסתרצד/ג

מגלת אסתר ב'
ובבואה לפניצו/א

מגלת אסתר ג'
ביאור על הנ"לצז/א

מגלת אסתר ד'
חייב אינשצח/א

מגלת אסתר ה'
ועפ"ז יובןצט/ג

מי יתנך כאחתרומה עט/גו'

ביאור על הנ"לתרומה פ/דש’

 תורה אור תצוה )כולל פרשת זכור - 4.5(
+ הוספות )1( + מגלת אסתר )הוס' חלק א' - 3(

הוס' למג"א א'
להבין למה לעתידקטז/א

הוס' למג"א ב'
ג. וביאור הדבריםקיז/ב

הוס' למג"א ג'
קיח/ג

ה. והנה כללות )עד 
קיט/ג(

ואתה תצוהתצוה פא/אד'

ועשית ציץ זהבתצוה פג/אה'

]פרשת זכור[ זכור אתתצוה פד/בו'

הוס' לתצוה ש’
להבין שרשיקי/א

 תורה אור כי תשא )1( + הוספות )2(
+ מגלת אסתר )הוספות חלק ב' - 5(

הוס' למג"א א'
ויקח המןקיט/ג

הוס' למג"א ב'
אם ישים אליוקכא/ד

הוס' למג"א ג'
ע"כ קראו לימיםקכב/א

הוס’ למג"א ד'
רפאות תהיקכד/ב

שמאלו תחת לראשיכי תשא פה/גה'

הוס' לכי תשא ו'
כי תשא אתקיא/א

הוס' לכי תשא ש’
להבין ביאורקיב/ב

תורה אור ויקהל )3( + הוספות )3(

ויקהל משהויקהל פו/גא'

והנה כ"זויקהל פז/דב'

וע"פ כל הנ"לויקהל פח/גג'

עוד יובן זהויקהל פט/בד'

הוס' לויקהל ה'
להבין שרשיקיג/א

הוס' לויקהל ו'
ג. והנה כלקיד/א

הוס' לויקהל ש’
ד. וזהו פי’קטו/ב

לקוטי תורה פקודי )6(

אלה פקודי המשכןפקודי ג/אא'

ד וזהו מ"ש ששםפקודי ד/אב'

ז ועפ"ז יובןפקודי ה/בג'

הנה פקודי המשכןפקודי ו/אד'

ג וזהו הטעםפקודי ו/דה'

ה אשר פקדפקודי ז/גו'

והנה פי'פקודי ח/בש’

ויקהל - פקודי מחוברין
א' - א'-ב' דויקהל, ב' - ג'-ד' דויקהל, ג' - ה'-ו' 
דויקהל, ד' - ש' דויקהל + א' דפקודי, ה' - ב'-ג' 

דפקודי, ו' - ד'-ה' דפקודי, ש' - ו'-ש' דפקודי

ויקרא

לקוטי תורה ויקרא )6.5( + הוספות )4(

ויקרא אל משהויקרא א/אא'

אדם כי יקריבויקרא ב/בב'

לבאר הדבריםויקרא ג/אג'

ביאור הדברים הנ"לויקרא ד/בד'

ה ועפ"ז יתורץויקרא ה/גה'

הוס' לויקרא ו'
קיצור ע"פ ולא תשביתנ/ג 

הוס' לויקרא ש’
ג ולהבין ביאורנב/ג

לקוטי תורה צו )11(

ואכלתם אכול ושבועצו ז/אא'

להבין עניןצו ח/דב'

ענין שבעת ימיצו י/אג'

להבין מ"ש בהגדהצו יא/גד'

ששת ימיםצו יג/אה'

ששת ימיםצו טו/בו'

הים ראהצו טז/בש’

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

ששים המה מלכותשה"ש מ/בא'

ושמנים פילגשיםשה"ש מא/בב'

הנה עניןשה"ש מב/בג'

מה יפו פעמיךשה"ש מג/בד'

מי יתנך )עד מה/א(שה"ש מד/בה'

לויתן זה יצרתשמיני יח/או'

ביאור על לויתן זה שמיני יח/דש’
כו' הנ"ל

vד"הדף/עמודיוםvד"הדף/עמודיום



לקוטי תורה תזריע )5(

אשה כי תזריעתזריע יט/גא'

שוש תשישתזריע כ/אב'

וביום השמיני ימול וגו'תזריע כ/גג'

ג וזהו עניןתזריע כא/גד'

אדם כי יהיהתזריע כב/בה'

ג ומעתה נחזורתזריע כג/בו'

ד ועפ"ז יובןתזריע כג/דש’

לקוטי תורה מצורע )1( 

זאת תהיה מצורע כד/גא'

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

ב והנה התיקוןמצורע כה/אג'

ג והנה להביןמצורע כה/אד'

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

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

שו"ה: והנה לזאת עיקר מצורע כה/בש’

תזריע - מצורע מחוברין
א' - א'-ב' דתזריע, ב' - ג'-ד' דתזריע ג' - ה'-ו' 

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

לקוטי תורה אחרי )4(

כי ביום הזהאחרי כה/גא'

ג והנה לתוספתאחרי כו/בב'

כי ביום הזהאחרי כו/דג'

ג וכאשר ישכילאחרי כז/בד'

ביאור הדבריםאחרי כז/דה'

ביאור הדבריםאחרי כח/בו'

ב והנה להביןאחרי כח/גש’

לקוטי תורה קדושים )1.5(

וכי תבואו אל הארץקדושים כט/אא'

ב והנה בזח"גקדושים כט/גב'

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

ג ומכ"ז יובןקדושים ל/אד'

ד ובשנה החמישיתקדושים ל/בה'

נמצא אשר )שו"ה: קדושים ל/גו'
השלישי(

והדרת פני זקןקדושים ל/דש’

אחרי - קדושים מחוברין
א'- א'-ב' דאחרי, ב'- ג'-ד' דאחרי, ג'- ה'-ו' דאחרי, 
ד'- ש' דאחרי + א' דקדושים, ה'- ב'-ג' דקדושים, 

ו'- ד'-ה' דקדושים, ש'- ו'-ש' דקדושים

לקוטי תורה אמור )9(

ונקדשתי בתוךאמור לא/אא'

ד ובזהאמור לא/דב'

לבאר הדבריםאמור לג/בג'

ג והקדושאמור לד/בד'

וספרתםאמור לה/בה'

והניף את העומראמור לו/או'

ביאור ע"פ והניף הכהן אמור לז/גש’
אותם

לקוטי תורה בהר )5(

כי תבואו אל הארץבהר לט/גא'

ג וכדי שתתאחדבהר מ/גב'

ב ועניין העלייהבהר מא/בג'

ג אך ענין העלייהבהר מב/אד'

ה וזהו את שבתותיבהר מג/אה'

ב ומעתה יובןבהר מג/גו'

ד ומכל מקום צ"עבהר מד/גש’

לקוטי תורה בחקותי )6(

אם בחקותיבחקותי מה/אא'

ביאור אם בחקותיבחקותי מה/דב'

ד ועתה נבוא לביאורבחקותי מו/דג'

אם בחקותיבחקותי מז/גד'

בשברי לכםבחקותי מח/אה'

אסור לאדם שיטעוםבחקותי מט/בו'

וילך ראובןבחקותי נ/בש’

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

ו' - ד'-ה' דבחקותי, ש' - ו'-ש' דבחקותי

במדבר 

לקוטי תורה במדבר )17(

וידבר ה' אל משהבמדבר א/אא'

להבין ביאור הדבריםבמדבר ג/בב'

במדבר ו/אג'

ג והנה כל זה + השמטה 
)על דף ח/א שורה יז( 
שנדפסה בתורה אור 

קמב/ב

ביאור מעט ע”פבמדבר ט/אד'

מעט תוס' ביאור על ענין במדבר יב/אה'
וספרתם

ביאור על בשעהבמדבר יד/בו'

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

 לקוטי תורה נשא )9.5(
+ דרוש לשבועות מדרושי פרשת במדבר )2.5(

דרוש לשבועותבמדבר יז/דא'

נשא את ראשנשא כ/אב'

ביאור ע”פ נשאנשא כא/בג'

vד"הדף/עמודיוםvד"הדף/עמודיום
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וידבר ה' כו' נשאנשא כג/דד'

כתיב ה' יחתונשא כה/בה'

ביאור ע"פ כה תברכונשא כז/או'

זאת חנוכת המזבחנשא כח/בש’

לקוטי תורה בהעלותך + הוספה )+7(

בהעלותך א'
כט/ג

בהעלותך + הוספה 
בדף צו/ג 

ד ובזה יובןבהעלותך ל/בב'

בהעלותך ג'
ביאור על הנ"ללא/א

בהעלותך ד'
ד וזהו עניןלב/א

בהעלותך ה'
ראיתי והנהלג/ב

בהעלותך ו'
ד וזהו ענין ברכותלד/ב

בהעלותך ש’
ז והנה בחי' כתישהלה/ב

לקוטי תורה שלח )15.5(

שלח לךשלח לו/גא'

ועתה יגדלשלח לח/גב'

ג אך אמנםשלח מ/דג'

קצת ביאורשלח מג/אד'

ביאר ע"פ והיהשלח מה/בה'

מעט ביאורשלח מז/דו'

ביאור הדבריםשלח מט/גש’

לקוטי תורה קרח )כ. 4( + שה"ש )חלק י"ב - +2(

שימני כחותםשה"ש מה/אא'

ביאור על זה )עד מז/ב(שה"ש מו/אב'

ויקח קרחקרח נב/אג'

ב והנה מ"ש מלא כל קרח נב/דד'
הארץ כבודו

ג ועתה י"ל עניןקרח נג/גה'

ה והשיב לו מרבע"הקרח נד/גו'

ועבד הלוי הואקרח נה/בש’

לקוטי תורה חקת )+11(

וידבר הוי' וגו'חקת נו/אא'

א ביאור ע"פ זאתחקת נז/גב'

ה וזהו עניןחקת נט/גג'

ויקחו אליך פרהחקת סא/בד'

ג והנה מן הבארחקת סג/אה'

על כן יאמרוחקת סד/דו'

ד תבנה ותכונןחקת סו/אש’

לקוטי תורה בלק )8(

מי מנהבלק סז/אא'

ביאור על פסוקבלק סח/גב'

ג וזהו הירידהבלק סט/גג'

לא הביט אוןבלק ע/גד'

ה ולא ראהבלק עא/דה'

מה טובובלק עג/או'

ד והנה כל הג'בלק עד/בש’

חקת - בלק מחוברין
א' - א'-ב' דחקת, ב' - ג'-ד' דחקת, ג' - ה'-ו' דחקת, 

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

לקוטי תורה פינחס )5.5(

צו את בני ישראלפינחס עה/אא'

ג אך כיצדפינחס עה/דב'

ביאור ע"פ את קרבניפינחס עו/גג'

צו את בני ישראלפינחס עז/גד'

ד אך זאת עודפינחס עח/גה'

קדש ישראל לה'פינחס עט/בו'

ג אבל כתיבפינחס פ/אש’

לקוטי תורה מטות )7(

וידבר משהמטות פא/אא'

ה לאמר זה הדברמטות פב/אב'

ד איש כי ידורמטות פג/בג'

ד וזהו ואשה כי תדורמטות פד/בד'

עיני כלמטות פה/בה'

החלצומטות פה/דו'

ביאור ענין החלצומטות פז/אש’

לקוטי תורה מסעי )8.5(

אלה מסעימסעי פח/אא'

לבאר ענין המסעותמסעי פט/בב'

אלה מסעימסעי צא/אג'

ביאור על זהמסעי צב/אד'

ד ועניןמסעי צג/בה'

וירד הגבולמסעי צד/או'

ביאור עוד לעניןמסעי צה/אש’

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

דמסעי, ו' - ד'-ה' דמסעי, ש' - ו'-ש' דמסעי

דברים

לקוטי תורה דברים )1( + שה"ש )חלק י"ג - 4(

כי על כלשה"ש מז/בא'

תנו רבנןשה"ש מח/בב'

ג והנה ע"ישה"ש מט/גג'

ביאור ע"פ כי כאשר שה"ש נ/גד'

ד והארץ הדום רגלי שה"ש נא/בה'
)עד תום(

ציון במשפטדברים א/או'
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ברבות פ' עקבדברים א/גש’

לקוטי תורה ואתחנן )11.5(

ואתחנןואתחנן ב/אא'

ב וזהו ואתחנןואתחנן ג/גב'

ב והנה הארה זוואתחנן ה/בג'

ג והנה פי'ואתחנן ו/גד'

ג והנה גילויואתחנן ח/גה'

למען תיראואתחנן י/בו'

ענין ק"שואתחנן יא/דש’

לקוטי תורה עקב )4.5(

ויאכילך את המןעקב יג/גא'

ואכלת ושבעתעקב יד/אב'

ג וזהו ג"כ שצריךעקב יד/דג'

ה וענין הטובהעקב טו/גד'

ו ומעתה יש לבארעקב טז/אה'

ולהבין שרש טעםעקב טז/גו'

ארץ הרים ובקעותעקב יז/גש’

לקוטי תורה ראה )16.5(

ראה אנכיראה יח/אא'

ביאור אחריראה כ/גב'

כי תשמעראה כב/דג'

ג וזהו עניןראה כה/בד'

ד ואמר הקב"הראה כח/אה'

ג והנה עפ"ז יובן ראה ל/או'

אני לדודי )עד סוף ראה לב/אש’
הפרשה(

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

דרושים לר"ה א'
תקעו בחדש שופרנג/ד

דרושים לר"ה ב'
תקעו בחדש שופרנד/ד

דרושים לר"ה ג'
להבין המשנה נו/א

דרושים לר"ה ד'
ד ומעתה יבוארנז/א

דרושים לר"ה ה'
והיה ביום ההואנח/א

דרושים לר"ה ו'
ד והנה עוד זאתנט/א

דרושים לר"ה ש’
ס/א

ו ואזי כתיב ובאו )עד 
ס/ד(

לקוטי תורה תצא )7(

כי תצאתצא לד/גא'

כי תצאתצא לה/גב'

ביאור כי תצאתצא לו/גג'

כי תהייןתצא לז/דד'

ולא אבהתצא לח/גה'

ביאור ולא אבהתצא לט/בו'

כי ההרים ימושותצא מ/אש’

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

דרושים לר"ה א'
להבין עניןס/ד

דרושים לר"ה ב'
ד אך כיצדסא/ג

דרושים לר"ה ג'
שיר המעלותסב/ב

דרושים לר"ה ד'
יחיינו מיומיםסג/ב

היום הזהתבוא מא/גה'

תחת אשר לא עבדתתבוא מב/גו'

ויקרא משהתבוא מג/גש’

לקוטי תורה נצבים + הוספה )10(

אתם נצביםנצבים מד/אא'

כי המצוהנצבים מה/בב'

כי קרובנצבים מו/אג'

שוש אשישנצבים מז/אד'

ביאור ע"פ שוש אשישנצבים מח/דה'

כי כארץ + הוס’ ב: ק/אנצבים נ/בו'

ביאור ע"פ כי כארץ )עד נצבים נב/אש’
סוף נג/ג(

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

שבת שובה א'
שובה ישראלסד/ב

שבת שובה ב'
ד והנה סדר התשובהסה/א

שבת שובה ג'
סו/ב

שובה ישראל )עד 
סח/א(

דרושים ד'
לבאר ענין יו"כליוה"כ סח/א

דרושים ה'
שבת שבתון הואליוה"כ סח/ד

דרושים ו'
ד אך כל זהליוה"ב סט/ד

דרושים ש’
ביאור מעט ע"פ שבתליוה"כ ע/ג

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

דוילך, ו' - ד'-ה' דוילך, ש' - ו'-ש' דוילך

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

־דרושים לסוא'
ושאבתם מיםכות עח/ג



דרושים ב'
להבין מ"שלסוכות פ/ד

־דרושים לסוג'
ביום השמיני )עד פג/א(כות פא/ד

האזינו השמיםהאזינו עא/גד'

האזינו השמיםהאזינו עג/דה'

ה אך מתחלההאזינו עה/דו'

כנשר יעיר קנו )עד האזינו עז/גש’
עח/ג(

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

דרושים א'
ביום השמיני עצרתלשמ"ע פג/א

דרושים ב'
ד וזהו שכתובלשמ"ע פה/ג

דרושים ג'
ה' לי בעוזרילשמ"ע פח/ב

דרושים ד'
לשמ"ע צ/ד

טוב לחסות בה' )עד 
תום(

וזאת הברכה ה'
ואתה מרבבותצג/א

וזאת הברכה ו'
ביאור ע"פ תורה צוהצה/א

וזאת הברכה ש’
מזמור שיר )עד תום(צז/ד

"מהטעם שכותב בתועלת לימוד מסכת למגרס )שנתוספה ידיעה שטחית 
עכ"פ בעוד מסכת( – מטעם זה גופא הייתי מנהיג אי איישר חילי ג"כ לימוד 
למגרס בדא"ח )אף שבדא"ח נוגע ביותר בכלל הלימוד בפנימיות( וכגון די 

חסידישע סדרה וכו'". אגרות קודש ח"ד, אגרת תתצט: 
_______________________
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הלוח נערך ע"י הרב דוד שיחי' פרקש לזכותו ולזכות בני משפחתו
ולז"נ המשפיע הרה"ח זלמן ניסן פנחס בן הרה"ח יעקב ע"ה נוטיק

* המספר המצוין 
בסוגריים מייצג את 

כמות הדפים הנלמדים 
בשבוע זה לפי 

דרושי פרשת השבוע 
והתוספות בהתאמה.

** השיעור היומי 
מסתיים בנקודת 

ההתחלה של השיעור 
הבא )למעט במקומות 

בהם מצוין אחרת(.

*** נכון וחשוב לסמן 
v לאחר הלימוד היומי 

לצורך שמירה על 
רצף הלמידה והכרת 

המקומות להשלמה אם 
נדרש.

hisachdus.co.il להזמנות: 0584601770 או

התאחדות החסידים לקבלת פני משיח
ת.ד. 2025 כפר חב”ד  |  ראשי: 03.9601770  |  מנויים: 058.4601770
WWW.HISACHDUS.CO.IL   |   HISACHDUS@CHABAD.CO.IL דוא”ל


