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 ט"ל, ח"כ דברים התולעת תאכלנו 'ב 28



 עם על שיבואו הצרות 'ג 29
 ישראל

 ו"מ, ח"כ דברים

 של בשבי הליכה 'ג 30
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 ח"ס,ח"כ דברים באוניות 'ג 38
 ט"ס, ח"כ דברים מצרים ארץ 'א 39
 האל הוא' שה שנדע 'ג 40

 שלנו
 'ה, ט"כ דברים

 ד"י, ט"כ דברים משה 'ג 41
 ההולך האדם על 'ג 42

 ליבו בשירירות
 ט"י, ט"כ דברים

 ג"כ, ט"כ דברים הגויים 'ב 43
 ז"כ, ט"כ דברים הגלות על משה בתיאור 'ב 44

 'ו', ל דברים ליבנו את ימול 'ב 45
 ד"י, א"י', ל דברים המצוות 'א 46
 ו"ט', ל דברים דעת 'ג 47
 'ב, א"ל דברים  משה 'ב 48
 'ד, א"ל דברים ועוג סיחון להשמדת 'ב 49
 'ה, א"ל דברים משה 'א 50
 'ו, א"ל דברים ישראל עם לכל 'ג 51
 א"י, א"ל דברים תורה קוראים 'א 52
 גם שהתורה לדאוג 'ג 53

 הבאים לדורות תעבור
 ג"י, א"ל דברים

 ז"ט, ד"י, א"ל דברים רע יעשו ישראל שעם 'ג 54
 ז"י, א"ל דברים ממנו פניו יסתיר 'ב 55
 א"כ, א"ל דברים לעדה להיות 'ג 56
 א"כ, א"ל דברים האזינו שירת 'א 57
 'כ, א"ל דברים ז"ע עובד 'ג 58
 ו"כ, א"ל דברים התורה ספר 'א 59
 שהוצאו האבנים 'ג 60

 מהירדן
 ו"כ, א"כ, א"ל דברים

 ז"כ, א"ל דברים 'ה פי את ימרו 'א 61
 ח"כ, א"ל דברים והשוטרים הצבא זקני 'ג 62
 ט"כ, א"ל דברים משה 'א 63
 'ב, ב"ל דברים טל 'א 64
 'ב, ב"ל דברים משה 'ב 65
 'ד, ב"ל דברים משה 'א 66
 'ח, ב"ל דברים "ישראל בני למספר" 'ב 67



 'ט, ב"ל דברים במדבר 'א 68
 א"י, ב"ל דברים וגוזליו נשר 'א 69
 ז"י, ב"ל דברים אלילים 'ב 70
 'כ, ב"ל דברים משה 'א 71
 א"כ, ב"ל דברים האזינו בשירת' ה 'א 72
 ד"כ, ב"ל דברים משה 'ג 73
, ז"כ, ב"ל דברים הארץ כיבוש לאחר 'ג 74

 'ב', ז שופטים
 'ל ,ב"ל דברים "אלף אחד ירדף איכה" 'א 75
 שהולך האיש על 'ב 76

 ליבו בשרירות
, ב"כ ,ט"כ דברים

 ב"ל, ב"ל
 ו"ל ,ב"ל דברים משה 'ב 77
 'מ ,ב"ל דברים בהאזינו משה 'א 78
 ג"מ ,ב"ל דברים "לצריו ישיב ונקם" 'ג 79
 ו"מ, ב"ל דברים משה 'ג 80
 אחרי משה בפי התורה 'א 81

 האזינו שירת
 ז"מ, ב"ל דברים

 ט"מ, ב"ל דברים נבו הר 'ג 82
 א"נ, ב"ל דברים בקדש 'א 83
 'ב, ג"ל דברים פארן הר 'ג 84
 'ד, ג"ל דברים משה 'ב 85
 'ו, ג"ל דברים ראובן 'א 86
 'ט, ג"ל דברים לוי 'ב 87
 ב"י, ג"ל דברים בנימין 'ג 88
 ז"י, ג"ל דברים יוסף 'ב 89
 ח"י, ג"ל דברים זבולון 'ב 90
 א"כ, ג"ל דברים גד 'ג 91
 ג"כ, ג"ל דברים נפתלי 'ב 92
 ח"כ, ג"ל דברים משה 'ב 93
 'ב, ד"ל דברים משה ימי בסוף 'א 94
 'ג, ד"ל דברים יריחו 'א 95
 'ו, ד"ל דברים פעור בית מול 'ג 96
 מול שעמד יעקב שנות 'ג 97

 פרעה
' ז, ד"ל דברים

 'ג', ו בראשית
 'ח, ד"ל דברים יום שלושים 'ב 98
 'ט, ד"ל דברים יהושע 'ג 99

, ב"י, ד"ל דברים הכרמל הר מעמד 'ג 100
 ב"כ, ז"ט', ב שמואל

 


