
לסיים במשך ג' שנים לקוטי תורה,  - מורה שיעור לתורה אורב"ה: 
 עמודים ליום(   2–1.5 בין שהוא לערך ,לשבוע  דף 3.5–2.5בין לערך )

  ועתה יגדל נא)לז,ב(,  ויאמרו אל כל עדת וגו' טובה וגו')לו,ג(,  שלח לך שלח

 )לט,ג(.  ביאור על הנ"ל)לח,ג(, 
-וישב

 חנוכה
ביאור על )לד,ג(,  כי עמך מקור חיים)כז,ג(. חנוכה:  והנה אנחנו מאלמים

 )לה,ב(.  הנ"ל

-מקץ )נב,א(. ויקח קרח קרח תשפ"ג  -שנה א'

 חנוכה
רני )לו,ד(,  קצת ביאור על זה)לו,א(,  רני ושמחי א')לא,ג(. חנוכה:  ויהי מקץ ב'

 )לז,ד(.  ביאור על ד"ה רני ושמחי ב')לו,ד(,  ושמחי ב'

חוקת  ד"ה  פרשה 

 )בא"י( 

- ויגש דף(  4)שבוע זה  ביאור על הנ"ל.)נו,א(,  זאת חוקת התורה א'

 חנוכה

ביאור על  )לח,ב(,  מי כה' אלקינו)מד,ב(. חנוכה:  וילקט יוסף את כל הכסף

 )לט,א(. הנ"ל 

בלק  )כט,א(.  בכ"ה בכסלו)כו,ג(. חנוכה:  וישב יעקב וישב

 )בא"י( 

להבין שורש כל הדברים  )קב,א(,  ואני נתתי לך שכםהוספות לתורה אור:  ויחי  )סח,ג(.  ביאור על הנ"ל)סז,א(,  מי מנה

 )ע"פ ואני נתתי לך שכם( )ק,ג(.  הנ"ל

-חוקת )לב,ב(. ענין חנוכה)ל,א(,  ות-כה אמר ה' צבא)ל,ג(. חנוכה:  ויהי מקץ א' מקץ

בלק 

 )בחו"ל( 

)סא,ב(, ובפרשת בלק   ויקחו אליך פרה אדומה ב'ילמוד בפרשת חוקת ד"ה 

 )עג,א(.  מה טובוד"ה 

  להבין מארז"ל ערבים עלי)נב,ג(,  זה שמי לעולם)נא,ד(,  ויאמר וגו' מי שם פה שמות

)נד,ב(,   ביאור על הנ"ל)נג,ג(,  הבאים ישרש)נג,ב(,  לבך יהגה אימה)נב,ד(, 

 )נד,ד(.  תוספת ביאור

)עו,ג(. השלמה לחוקת: ד"ה  ביאור על הנ"ל )עה,א(,  צו את בני ישראל א' פינחס )לב,ד(.   ת"ר מצות נר חנוכהוכה: (. חנד)מד,  ביאור על הנ"ל)מג,ג(,  ויגש אליו ויגש

 ( לחוקת )סא,ג(. )בא"י אין השלמהוהזה הטהור 

באתי  )נו,ד(. שה"ש:  ויאמר גו' את מטך וגו' יהי לתנין)נו,א(,  וידבר גו' וארא וארא

 )לב,ג(.  ביאור ע"פ הנ"ל)לא,ד(,  לגני אחותי כלה

  חכלילי עינים)מו,א(,  אוסרי לגפן)מה,ד(,  ביאור על הנ"ל)מה,א(,  יהודה אתה ויחי 

 )מז,ד(.  ביאור על הנ"ל)מז,א(, 
-מטות

 מסעי 
ביאור על   )פא,א(, וידבר משה אל ראשי המטות וגו' איש כי ידורמטות: 

 )פח,ג(. מסעי ב'  אלה)פח,א(, אלה מסעי א' )פב,ג(. מסעי:  הנ"ל
  להבין הטעם למה שהאתדל"ע)ס,ג(. שה"ש:  למען תהיה תורת ה' בפיך בא

 )כב,ב(. 

ה,א(, )סויאמר משה אכלוהו היום )סד,ג(,  ביאור על הנ"ל)סג,ד(,  לסוסתי בשלח )פט,ב(.  לבאר ענין המסעות)א,א(. השלמה למסעי:  ציון במשפט דברים )נ,ד(.  קול דודי)מט,א(,  ואלה שמות שמות

 )סה,ד(. להבין ענין לחם משנה

ולהבין ענין מדלג על  )יד,ב(,  קול דודי)נה,א(. שה"ש:  וארא אל אברהם וארא

 )טו,ד(.  )א'( ההרים
זכור את יום  )סט,ג(,  זכור את יום השבת א')סט,א(,  מראיהם ומעשיהם יתרו )ד,א(.  וידעת היום א')ג,ב(,  ביאור על הנ"ל)ב,א(,  ואתחנן אל ה' ואתחנן

 )עב,א(.  ביאור על זכור את יום השבת ב')ע,ד(, השבת ב' 

 ביאור על ד"ה וידעת היום א')יג,ג(. השלמה לואתחנן:  ויאכילך את המן עקב )ד,ב(.  שחורה אני א')ס,א(. שה"ש:  בעצם היום הזה בא

 )ו,א(.  ותוס' ביאור על הנ"ל)ה,א(, 
)עח,ב(. מגילת   ביאור ע"פ הנ"ל)עו,ד(,  חת רגליוויראו את אלקי ישראל ות משפטים

 )צה,א(. א' בפוריא חייב איניש לבסומיאסתר: 

 

 בשלח
  אז ישיר)סא,ד(,  וירא ישראל את היד הגדולה)סא,א(,  ויהי בשלח פרעה

 )סב,ד(.  אשירה לה')סב,ב(, 
  יאורב)פא,א(. עם   ביאור ענין הכרובים כי"ק אדמו"ר נ"ע תרומה )כ,ג(. ביאור על הנ"ל )יט,ב(,  אחרי ה' אלקיכם תלכוראה:  ראה

 )צח,א(. חייב איניש לבסומי ב'מגילת אסתר:  

להבין שורש הדברים ע"פ בחדש  )סו,ג(, הוספות לתו"א:  ש השלשיבחד  יתרו

  ביאור על משה ידבר א')סז,ד(,  משה ידבר א')דף קח,ג(, בתו"א:  השלישי

 )סח,ד(.  משה ידבר ב')סח,ג(, 

- שופטים

 אלול 
  ביאור על הנ"ל)צו,ג(,  וקבל היהודים)פב,א(. מגילת אסתר:  ועשית בגדי קדש תצוה )יח,א(.  ראה אנכי נותן)לב,א(. השלמה לראה: אני לדודי ודודי לי א' 

 )צז,א(.

יביאו לבוש )עו,ב(.  מגילת אסתר: ביאור על הנ"ל )עד,ג(,  ואלה המשפטים משפטים 

 )צ,א(.  מלכות

להבין למה לעתיד יתבטלו כל תר: הוספות לתו"א: )פו,ג(. מגילת אס זה יתנו כי תשא )לו,ג(. הנ"ל ביאור על)לה,ג(,  כי תצא ב')לד,ג(,  א'למלחמה כי תצא  כי תצא 

 )קטז,א(. הנביאים

)פ,ד(. מגילת אסתר:   ביאור על ד"ה מי יתנך כאח לי)עט,ג(,  מי יתנך כאח לי תרומה 

 )צב,ב(.  תוספת ביאור ע"פ הנ"ל)צא,ב(,  ביאור על ד"ה יביאו לבוש מלכות
להבין ענין הפסוק  )מב,ב(. ר"ה:  ויוה"כענין ר"ה )מא,ג(,  היום הזה ה' מצוך כי תבא

 )ס,ד(. ל כמוך -מי א
להבין שרשי  )פח,ד(, ובהוספות לתו"א: ד"ה  קחו מאתכם תרומהד"ה  ויקהל

 דף(   4)קיג,א(. )ובשבוע זו יש  הדברים ע"פ קחו מאתכם תרומה

-תצוה

 זכור 
  להבין שרשי הדברים ע"פ ואתה תצוה)פא,א(, הוספות לתו"א:  ואתה תצוה

 )פה,ב(.  ביאור ענין אין השם שלם)פד,ב(,  זכור את אשר עשה לךא(. זכור: )קי,
-נצבים

 וילך
  כי קרוב אליך הדבר מאד)מה,ב(,  כי המצוה הזאת)מד,א(,  אתם נצבים

 )מו,א(.
עד סוף   )ד,א(מתחילת סעיף ד'  ' סעיפים מד"ה אלה פקודי המשכן,הילמוד  פקודי 

 ,א(. ו)' חסעיף 

-כי תשא

 וריםפ
כי אברהם לא  )צב,ד(,  ומרדכי יצא)פה,ג(. מגילת אסתר:  שמאלו תחת לראשי

 )צד,ג(.  ותוסף אסתר)צג,ד(,  ויושט המלך לאסתר)צג,א(,  ידענו
ר"ה  

 )תשפ"ד( 
-ויקרא )נו,א(. יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתד"ה 

 זכור 
  לסוסתי)ג,א(. שה"ש:  לבאר הדברים ענין אדם כי יקריב)ב,ב(,  אדם כי יקריב

 )תו"א דף פד,ב(.  זכור את אשר עשה לך)יא,ב(. זכור:  ברכבי א'

-ויקהל

 פקודי 
)פו,ג(, ובלקוטי תורה פ' פקודי   ויקהל משהבתורה אור פ' ויקהל ילמוד: ד"ה 

 ד,א(.-)ג,אג' סעיפים הראשונים של ד"ה אלה פקודי המשכן ילמוד: 
שבת 

- שובה 

 האזינו 

מה יפו  )ט,ב(. שה"ש:  והיה אור הלבנה)ח,ד(,  להבין ענין משמח חתן וכלה פורים-צו )עא,ג(.   האזינו א')סד,ב(, וד"ה  שובה ישראל א' ד"ה

ובזה הנערה  )צו,א(,  ובבואה לפני המלך )מג,ב(. מגילת אסתר:  פעמיך בנעלים

 )ק,ב(.  באה

הסבי עיניך  )יח,ד(. שה"ש:  ביאור על ד"ה לויתן זה )יח,א(  לויתן זה יצרת שמיני )סח,א(. לבאר ענין יו"כ יוה"כ  )יב,ד(.  נאוו לחייך בתורים)א,א(. שה"ש:  ויקרא אל משה ויקרא 

 )לו,א(.  מנגדי וגו'

)יג,ג(,  הנך יפה רעייתי)ח,ב(. שה"ש:   ביאור על הנ"ל)ז,א(,  ואכלתם אכול צו

ר ש"פ צו, . )יש להתחיל דרושי פ' שמיני ביום שאח )דף נא,ג( קיצור ע"פ הנ"ל

 ולסיימם אחר פסח בפרשת שמיני.(

 )כב,ב(.  בגמ' דב"מ פרק הפועלים קא מיפלגי תזריע  )עח,ג(.  ושאבתם מים בששון א' סוכות

שמיני  )טו,ב(. ששת ימים תאכל מצות ב' ,)יא,ג( להבין מ"ש בהגדה מצה זו פסח  

 - עצרת

 שמח"ת

 ביום השמיני עצרת תהיה לכם ג',א(, ג)פביום השמיני עצרת תהיה לכם ב' 

ביאור על  )צג,ד(  תורה צוה לנו משה  )פו,א(. ולתוס' ביאור על הנ"ל(, ד,ד)פ

  9דף, ילמוד לערך ג' עמודים ליום במשך  7)מאמרי החג לערך  )צה,א(. הנ"ל

 ימי החג( 

ב' סעיפים הראשונים של ד"ה להבין )כד,ג(, וגם  זאת תהיה תורת המצורע מצורע 

)נא,ב(, בהוספות לספר ויקרא )נא,ב(, )כדי שיסיים   מ"ש באוצרות חיים

 בפרשת קדושים כדלקמן(.

צאינה וראינה  )יח,ד(. שה"ש:  ביאור על ד"ה לויתן זה)יח,א(  לויתן זה יצרת  שמיני

 ' )כא,ב(.  א
הים  )טו,ד(,  ששת ימים תאכל מצות ג' )יג,א(, ות א'ששת ימים תאכל מצ פסח תשפ"ד  –שנה ב' 

 )טז,ב(.  ראה וינס

-תזריע

 מצורע 
  עולם לאכסדרה הוא דומה)יט,ג( וד"ה  אשה כי תזריעבפ' תזריע ילמוד: ד"ה 

זאת תהיה תורת  )כ,א(, ובפרשת מצורע ילמוד: ד"ה  שוש תשיש)יט,ד( וד"ה 

 )כד,ג(. המצורע

ביאור  )כז,ד(,  ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו)כו,ד(  ב' יכפר כי ביום הזה אחרי  )ב,ד(. וביאורו)א,ג(  כי כאשר השמים החדשים)א,א(,  השמים כסאי בראשית

 )כח,ב(.  ע"פ כי ביום הזה

-אחרי

 קדושים
)כה,ג(, ובפ' קדושים ילמוד: ד"ה   א'יכפר כי ביום הזה  ד"ה בפ' אחרי ילמוד:

 )כט,א(. ונטעתם וכי תבואו אל הארץ
צאינה  )ז,ג(,  יבל הואבראשית:  ד"ה ל)י,ב(. השלמה  ויאמר ה' הן עם אחד  נח

 )טז,ג(. יונתי בחגוי הסלע)ז,ד( )עד סוף הפרשה(. שה"ש:  וראינה
להבין מ"ש באוצרות  ד' סעיפים האחרונים של ד"ה )ל,ד(, וגם  והדרת פני זקן קדושים 

 מתחילת סעיף ג' עד סוף המאמר., בהוספות לספר ויקרא )נב,ג(, חיים

  והבדילה הפרוכת)יב,א(,  ולא יקרא עוד שמך אברם)יב,א(,  אנכי מגן לך לך לך  דף.(  4.25)לג,ב(. )שבוע זו  ביאור על ד"ה ונקדשתי)לא,א(,  ונקדשתי אמור

 )יז,ג(. בחגוי הסלעביאור ע"פ יונתי )יב,ג(. שה"ש: 
 1.75)לו,א(. )שבוע זן  והניף את העומר)לו,א(,  וספרתם לכם ממחרת השבת אמור

 דף.( 

-בהר

 בחוקותי 

)לט,ג(, ומפ' בחוקותי ילמוד:   כי תבואו אל הארץ מפרשת בהר ילמוד: ד"ה 

)מח,א(, וד"ה   בשברי לכם מטה לחם)מז,ג(, וד"ה  ב'תלכו אם בחוקותי ד"ה 

 )מח,ג(. החוקיםאלה 

 דף(.  4)בשבוע זו יש  . )מג,ב( ביאור על הנ"ל)מא,א(,  את שבתותי תשמורו בהר )יט,ב(.  עוד ביאור ע"פ יונתי בחגוי)יד,ד(. שה"ש:  ארדה נא וירא

  מבן עשרים)א,ד(,  ביאור על הנ"ל)א,א(,  וידבר ה' אל משה במדבר סיני א' במבדר

 )ט,א(.  ביאור על הנ"ל)ח,ב(,  וארשתיך לי לעולם)ב,א(, 
)טז,א(. שה"ש:    להבין מארז"ל יפה שעה אחת)טו,ג(,  ענין שדה המכפלה חיי שרה

 )כד,ד(. צאינה וראינה ב'
 )מה,ד(. והביאור)מה,א(  א'תלכו אם בחוקותי  בחוקותי 

תוס' )יא,ב(,  ביאור ע"פ וספרתם לכם)יא,א(,  ואריה כבקר)י,א(,  וספרתם לכם שבועות

 )יב,א(.  ביאור ע"פ וספרתם

ביאור הדברים   )כ,א(. שה"ש:  ויחפרו עבדי יצחק)יז,א(,  אלה תולדות יצחק תולדות

 )כו,ד( על ד"ה צאינה וראינה ב' 

 )ג,ב(.   ביאור על הנ"ל)ב,א(, וידבר ה' אל משה במדבר סיני ב'  במבדר

)בא"י: שבוע זו יש בו   )כא,ב( הנ"ל ביאור על )כ,א(,  א'בני גרשון נשא את ראש  נשא  

 דף ביחד עם שבועות, ילמוד לערך ג' עמודים ליום(  5.5

דף,   5.5)ביחד עם דרושי נשא  )יד,ב(. הנ"לביאור על  ,)יב,ג( בשעה שהקדימו שבועות )כח,ג(.  לבבתני אחותי כלה)כב,ד(. שה"ש:  וללבן שתי בנות ויצא 

 ילמוד ג' עמודים ליום מתחלת שבוע זו( 

ביאור דף ל,ב )צו,ג(,  השמטה לד"ה בהעלותך )כט,ג(,  א' את הנרות בהעלותך בהעלותך

  )לג,ב(. אם את כל דגי הים)לב,ד(,  וזה מעשה המנורה)לא,א(,  על הנ"ל

   )טו,ב(.הר סיני על  ענין התורה שניתנההשלמה לשבועות: 

 )כה,ב(.  ה' יחתו מריביו)כג,ד(,   וידבר ה' כו' נשא את ראש ב' נשא   )כט,ד(. ביאור על ד"ה לבבתני אחותי כלה )כה,ג(. שה"ש:  ויקח מן הבא בידו וישלח 

 



וידבר אלקים את כל  שבועות: ל)לא,ג(. השלמה  ב'את הנרות בהעלותך  בהעלותך

 )יז,א(.  ביאור על הנ"ל)טו,ג(,  הדברים
- ויגש

 חנוכה
 הנה ענין מדלג על ההריםשה"ש:  (.ד)מד,  ביאור על הנ"ל)מג,ג(,  ויגש אליו

 )מב,ב(.  )ב'(
ביאור  )צד,א(,  וביאורו)צד,א(  וירד הגבול)א,א(. השלמה למסעי:  ציון במשפט דברים

 )צה,א(.  ענין מוצאיהם למסעיהם

ביאור  )מב,ב(,  ויהיו בנ"י במדבר)מא,ג(,  ענין הנסכים)מ,א(,  בפרשת נסכים שלח

 )מג,א(.  על הנ"ל
תנו  )מד,ב(,  מי יתנך כאח לי)קה,א( שה"ש:  בן פורת יוסףהוספות לתו"א:  ויחי 

 )מח,ב(.  רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה
 )יא,ב(. שמע ישראל)י,ב(,  למען תירא את ה' ואתחנן

ביאור על  )מג,ג(,  והיה לכם לציצית א')נה,ב(. השלמה לשלח:  ועבד הלוי קרח

אני ה' )מה,ב(,  ביאור על הנ"ל)מד,ג(,  והיה לכם לציצית ב')מד,ב(,  הנ"ל

 )מו,ב(.  אלקיכם א'

להבין שורש כל הדברים  )קו,א(,  להבין ענין שמחת חו"כהוספות לתו"א:  ותשמ

 )קז,ב(.  הנ"ל
)יא,ד(,   ענין ק"ש אחד ואהבת)יז,ג(. השלמה לואתחנן:  ארץ הרים ובקעות עקב

 )יב,ד(.  ואהבת

חוקת 

 )א"י( 

  ישיר ישראל עלי באר)סא,א(, אז  וביאורו)ס,א(  א' ויקחו אליך פרה אדומה

 )סג,ב(.  וביאורו)סב,ב( 

 )לא,א(.  ביאור על הנ"ל)כט,א(,  וכל בניך לימודי ה'ראה:  ראה )נח,ב(.   ביאור על הנ"ל)נז,ב(,  לכן אמור לבנ"י אני ה' וארא

 ביאור הנ"ל)לג,ג(,  אני ישינה ולבי ער וגו')ס,א(. שה"ש:  בעצם היום הזה בא )עב,ג(. ביאור על הנ"ל)ע,ג(,  לא הביט און בלק )א"י( 

 )לה,א(.
- שופטים

 אלול 
 )לג,ד(. וביאורו)לג,א(  אני לדודי ב')לב,א(,  אני לדודי ודודי לי א'

חוקת 

 )חו"ל( 
  יחיינו מיומים)מא,ב(. ר"ה:  ביאור הדברים על הנ"ל)מ,א(,  כי ההרים ימושו תצא כי  )ח,ג(.  קיצור מד"ה הנ"ל)א,א(,  ראו כי ה' נתן לכם את השבתלקוטי תורה:  בשלח דף(  4)נז,ג(. )שבוע זו לערך  וביאורו)נו,א(  זאת חוקת התורה

 )סג,ב(.

בלק 

 )חו"ל( 
וכל העם רואים את )עב,ד(,  להבין ביאור ענין האבות הן הן המרכבה יתרו )סח,ג(.  על הנ"ל ביאור ,)סז,א( מי מנה

 )עג,ג(.  הקולות
  והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול)מג,ג(. ר"ה:  ויקרא משה אל כל ישראל כי תבא

 )נח,א(.

ויעש משה נחש נחושת  )עז,ג(. השלמה לחוקת: ד"ה  צו את בני ישראל ב' פינחס

 )סא,ד(. )בא"י אין השלמה(

"כ קראו לימים )עח,ד(. מגילת אסתר: הוספות לתו"א: ע לא תהיה משכלה משפטים 

 )קכב,א(.  האלה

  3.75)נב,א(. )שבוע זו  ביאור על הנ"ל )ק,א(,  קיצור מד"ה הנ"ל)נ,ב(,  כי כארץ נצבים 

 דף( 

-מטות

 מסעי 
אלה  )פה,ב(. מסעי:  עיני כל אליך ישברו)פד,ד(,  ושמע אביה את נדרהמטות: 

 )צב,א(. וביאורו)צא,א(,  מסעי ג'
מגילת אסתר:   )פ,ד(. ביאור על ד"ה מי יתנך כאח לי,  )עט,ג( מי יתנך כאח לי תרומה 

   .)קיט,ג( ויקח המן את הלבוש ואת הסוסהוספות לתו"א: 
ר"ה  

 )תשפ"ו( 
 )נד,ד(.  ב'שופר  תקעו בחדש 

ואשה כי תדור נדר לה'  )א,ג(. השלמה למטות:  ברבות עקב ד"א ושמר לך דברים

 )פג,ג(.
-תצוה

 זכור 
זכור את אשר עשה לך  )פג,ד(. זכור:  ביאור על הנ"ל)פג,א(,  ועשית ציץ

)פה,ב(. מגילת אסתר: הוספות   ביאור ענין אין השם שלם)פד,ד(,  מלקע

 . )קכד,ב( רפאות תהי לשרךלתו"א: 

 )סו,ב(.  שובה ישראל ב')סה,ג(, וד"ה  וביאורו)סד,ב(,  שובה ישראל א' וילך

-כי תשא )ט,א(.  וזאת המצוה)ז,ד(,  וידעת היום ב' ואתחנן

 פורים
)קיב,ב(.   להבין ביאור הדברים ע"פ כי תשא)קיא,א(  כי תשאהוספות לתו"א: 

 )קכא,ג(. אם ישים אליו לבומגילת אסתר: הוספות לתו"א: 
 )סח,א(. לבאר ענין יו"כ יוה"כ

 )עא,ג(.  ג'האזינו  האזינו  )פח,ד(.  תרומה קחו מאתכםוד"ה )פו,ג(,  ויקהל משהד"ה  ויקהל  )טז,ג(.  וביאור ע"פ ואכלת ושבעת)יד,א(  ואכלת ושבעת עקב

  הביאור על ד"ה אלה פקודי המשכן, לקוטי תורה פ' פקודי ילמוד: ב פקודי  )כד,ד(.  ושמתי כדכד א')כג,ד(,  ביאור על הנ"ל)כב,ד(, כי תשמע בקול  ראה

 )ח,ד(.  עד סוף המאמר,א( ו)' אמתחילת סעיף 
תהיה לכם  ביום השמיני עצרת )פ,ד(,  לכם תהיה להבין מ"ש ביום השמע"צ  סוכות

   )פא,ד(, א'

- שופטים

 אלול 

  ביאור ולא תשבית)נ,ג(,  קיצור ע"פ לא תשבית)ג,ד(,  ולא תשבית מלח ויקרא )כו,ג(.  ושמתי כדכד ב')לג,ד(. השלמה לראה:  וביאורו)לג,א(  אני לדודי ב'

 דף(   4)נ,ג(. )שבוע זו  קיצור מהביאור)ד,ב(, 

שמיני 

 –עצרת 

 שמח"ת

מזמור שיר  )צב,ד(, להבין ההפרש דבפסח כתיב)צא,ג(,  שנילהבין ענן יו"ט 

)צח,ד(. )מאמרי החג   מזמור שיר חנוכת הבית ב')צז,ד(,  חנוכת הבית א'

 דף(  6לערך 

 ו תשפ"  –' א שנה   )יא,ד(.   לסוסתי ברכבי ב'שה"ש:  )י,א(. ענין שבעת ימי המילואים צו )לט,ב(.  ביאור על הנ"ל)לח,ג(,  ולא אבה)לז,ד(,  כי תהיין כי תצא 

 )ד,א(.  וביאורו)ג,ד(  להבין הטעם שנשתנה צורת  גוף האדם  בראשית )טז,ד(.  והניף ידו על הנהר)טז,א(,  להבין מפני מה יו"ט דפסח פסח )סב,ב(.  שיר המעלות ממעמקים)מב,ג(. ר"ה:  תחת אשר לא עבדת כי תבא

-נצבים

 וילך
כי על כבוד  )יח,ד(. שה"ש:  ביאור על ד"ה לויתן זה)יח,א(  לויתן זה יצרת שמיני )מח,ד(.  ביאור על הנ"ל)מז,א(,  שוש אשיש

 )מז,ג(.   הנ"לביאור הדברים ע"פ )מז,ב(,  חופה
לא טוב היות  בראשית: ד"ה ל)ט,ג(. השלמה  ביאור על הנ"ל)ח,ג(,  מים רבים נח

 )ה,ג(.  ויאמר ה' הן האדם)ד,ד(, ד"ה  האדם לבדו

ר"ה   

 )תשפ"ה( 
-תזריע )א' נג,ד(.   א' שופר תקעו בחדש

 מצורע  
אדם כי יהיה בעור )כ,ג( וד"ה  למנצח על השמיניתבפ' תזריע ילמוד: ד"ה  

 )כד,ג(. זאת תהיה תורת המצורעובפרשת מצורע ילמוד: ד"ה  ,)כב,ב( בשרו
 )ב,ב(.   שיר השירים ב')א,א(,  שיר השירים א')יא,א(. שה"ש:   ענין לך לך לך לך 

-אחרי )עז,ג(.  כנשר יעיר קינו)עג,ד(, וד"ה  האזינו ב')סד,ב(, וד"ה  שובה ישראל א' האזינו 

 קדושים
)כה,ג(, ובפ' קדושים ילמוד: ד"ה   א' יכפר כי ביום הזה ד"ה בפ' אחרי ילמוד:

 )כט,א(. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם
ביאור על פי הנ"ל )שחורה אני  )ו,ג(,  שחורה אני ב' )יג,ג(. שה"ש:  פתח אליהו וירא

 )ז,ב(.  ב'(

)ז,ד(. )שבוע   עוד ביאור על ד"ה שחורה אני ב')יז,א(. שה"ש:  ויצא יצחק לשוח חיי שרה )לז,ג(. ביאור על הנ"ל)לז,א(,  והניף הכהן אותם אמור )ע,ג(.  ביאור לד"ה שבת שבתון)סח,ג(,  שבת שבתון יוה"כ

 דף(  3.75זו 

-בהר   )עט,ד(.  ושאבתם מים בששון ב' סוכות

 בחוקותי 
)לט,ג(, ומפ' בחוקותי ילמוד:   כי תבואו אל הארץ מפרשת בהר ילמוד: ד"ה 

 )נ,ב(.  וילך ראובן)מט,ב( וד"ה  אסור לאדם שיטעוםד"ה 
 )יט,א(.  ביאור על מים רבים)יז,ד(  מים רבים תולדות

שמיני 

 - עצרת

 שמח"ת

 טוב לחסות בה' א')פח,ב(,   ה' לי בעוזרי)פו,ג(,  שלח את העםשמיני הביום 

והיה מדי חדש  )צג,א(,  ואתה מרבבות קדש )צא,א(. טוב לחסות בה' ב')צ,ד(, 

  דף, ילמוד ג' עמודים ליום במשך החג 7.5ך )צו,ד(. )מאמרי החג לערבחדשו 

 ( ()ואסרו חג

לריח שמניך )כא,ד(. שה"ש:  ביאור על ושבתי בשלום)כא,א(  ושבתי בשלום ויצא  )ז,ד(.  ר מעט ע"פ כי גדול יוםביאו)ו,ד(,  ביאור הנ"ל)ה,א(,  והיה מספר בנ"י במבדר

 ' )ג,ד(.ב

)ב,ד(.   לריח שמניך א')כד,א(. שה"ש:  וישלח יעקב וישלח   )יט,א(. ביאור על הנ"ל)יז,ד(,  ואהיה אצלו אמון שבועות תשפ"ה  –שנה ג'   
מעט  )כח,ב(,  זאת חנוכת המזבח)כז,א(,  ביאור על הנ"ל)כו,א(,  כה תברכו נשא )ו,א(. ענין הברכותלהבין ד"ה   בראשית

 דף ביחד עם שבועות(  5.75)שבוע זו לערך  )כט,ג(. ביאור על הנ"ל
-וישב

 חנוכה
 )כט,א(.  בכ"ה בכסלו)כו,ג(. חנוכה:  וישב יעקב

)לה,ד(. שבועות השלמה:   ביאור על הנ"ל)לג,ב(,  ראיתי והנה מנורת זהב בהעלותך )לו,ד(. וגו'שיניך כעדר הרחלים )ח,ג(. שה"ש:  מים רבים נח

 דף שבוע זה( 4)כ,א(. )כמו  ענין ממושבותיכם
-מקץ

 חנוכה
 )לב,ב(. ענין חנוכה)ל,א(,  ות-כה אמר ה' צבא)ל,ג(. חנוכה:  ויהי מקץ א'

 ששים המה מלכות א'ש: )יג,ב(. שה" בעצם היום הזה)יג,ב(,  שרי אשתך לך לך 

 )דף לט,ג(.  ביאור ע"פ ששים המה מלכות א')לח,ב(, 
 אני ה' אלקיכם ג')מז,ד(,  מעט ביאור על הנ"ל)מו,ד(,  אני ה' אלקיכם ב'  שלח

 )מח,ב(. 
 )לב,ד(.   ת"ר מצות נר חנוכה(. חנוכה: ד)מד,  ביאור על הנ"ל)מג,ג(,  ויגש אליו ויגש

ביאור על ד"ה אני ה' אלקיכם )נה,ג(. השלמה לשלח:  והנה פרח מטה אהרן קרח )מ,ב(.  ששים המה מלכות ב')יג,ג(. שה"ש:  פתח אליהו וירא

 )נא,ג(.  וישלח יהושע)מט,ג(, ג' 
חכלילי )מו,א(,  אוסרי לגפן)מה,ד(,  ביאור על הנ"ל)מה,א(,  יהודה אתה ויחי 

 )מז,ד(.  ביאור על הנ"ל)מז,א(,  עינים

חוקת  )קלט,ג(. ביאור על הנ"ל)טז,ג(, הוספות תורה אור:  לשון אדמו"ר נ"ע בעצמו שרהחיי 

 )בא"י( 

  ויעש משה נחש נחושת)סא,ג(,  והזה הטהור)סא,ב(,  ויקחו אליך פרה ב'

 )סו,ד(. וביאורו)סד,ד(  ע"כ יאמרו המושלים)סא,ד(, 

 )נ,ד(.  קול דודי)מט,א(,  ואלה שמות שמות

בלק  )מח,ד(.  וגו' כי כאשר השמים החדשים)כ,ב(. שה"ש:  בניראה ריח  תולדות

 )בא"י( 
ולהבין ענין מדלג על  )יד,ב(,  קול דודי)נה,א(. שה"ש:  וארא אל אברהם וארא )עג,א(.  מה טובו

 )טו,ד(.  )א'( ההרים

ביאור על ד"ה כי כאשר )כג,ד(. שה"ש: וישכם לבן )כג,ב(,  אם לא תדעי לך ויצא 

 )נ,ג(. החדשיםהשמים 
חוקת 

 )בחו"ל( 
 על כן יאמרו המושלים)סא,ב(,  וביאורו)ס,א(  ויקחו אליך פרה אדומה א'

 )סו,ד(. וביאורו)סד,ד( 
 )ד,ב(.  שחורה אני א')ס,א(. שה"ש:  בעצם היום הזה בא

ביאור ע"פ  )מה,א(,  על לבך חותםכשימני )כו,א(. שה"ש:  ויאבק איש עמו וישלח 

 )מו,א(.  שימני כחותם
בלק 

 )בחו"ל( 
  )עב,ג(. על הנ"ל ביאור ,)ע,ג( לא הביט און

 בשלח
  אז ישיר)סא,ד(,  וירא ישראל את היד הגדולה)סא,א(,  ויהי בשלח פרעה

 )סב,ד(.  אשירה לה')סב,ב(, 

-וישב

 חנוכה
ביאור ע"פ כי אתה  )מ,ב(,  כי אתה נרי ה')כח,ג(. חנוכה:  שיר המעלות בשוב

 )מא,א(. נרי
 אז ישיר ישראל עלי באר)עט,ב(. השלמה לחוקת: ד"ה  קדש ישראל לה' פינחס

 )סג,ב(. )בא"י אין השלמה(  וביאורו)סב,ב(, 

להבין שורש הדברים ע"פ בחדש  )סו,ג(, הוספות לתו"א:  בחדש השלשי יתרו

  ביאור על משה ידבר א')סז,ד(,  משה ידבר א')דף קח,ג(, בתו"א:  השלישי

 )סח,ד(.  משה ידבר ב')סח,ג(, 

-מקץ

 חנוכה
ביאור על ד"ה  )מא,ד(,  נר חנוכה מצוה להניחה כו')ל,ג(. חנוכה:  ויהי מקץ א'

 )מב,ד(. נר חנוכה מצוה להניחה
-מטות

 מסעי 

אחת  )צו,ב(,  ענין נחלת יעקב)פז,א(. מסעי:  וביאורו)פה,ד(,  החלצומטות: 

 )צו,ב(. שאלתי

יביאו לבוש )עו,ב(.  מגילת אסתר: ביאור על הנ"ל )עד,ג(,  המשפטיםואלה  משפטים

 )צ,א(.  מלכות

 


