
ניד[

 התשושתשער

צדהשיבהצדחשיבה

 26 לג לרשמות מסוה סניו על ייתן37 7 לה גאיכה בךבו אדםלעות1
 &Z טו"שם" הים מי38 8 ל כהויקרא חומהאשרוטג
 26 ג יטשכוות יעקב לבית תאמר כה39 9 ב 1מחברת צדק גוע מסרקם3
 26 יב דבראשית בארץ נעונדתהיה40 9 ע בדנהיל שגפוגנסוקצף4
 27 סו נתלים חק' לספר י מה41 10 ' יכומשלי בשרים משיללעבר5
 7י ה סבתפים אלהים בית עד ארדם42 12 ז זעמוס חומתאנך עלנצב6
 7ג יו נטישעי: כיאיןמםגיע וישתומם43 12 ד 1עורס ג% אבןנדבכ',ד'7
 8ג ב פדהקם משכנותו ידיות מה44 3! ג חמשלי קרת לפי שעדםליר8
 28 יג יא'ונ חייסוחסר45 13 'ז! מאאיובכירידיאשיזמלשו9

 9ג י ל,הוקאל מ"ניגצים מלמם 'צאו46 4ן ד יבחלים ישרי נדיך10
 9ג כא לאירכיה ש:יוניב( י וזזנובי1(! 15 יר נוי:תלינם וקרוץ בירקרק ואברוחהה11
 29 ד סוישעיה ברעש סאוןסאן48 15 א כות4ם לבן הלכוותגג

 9ג כא כב!משלי מנון קריה ואחריתו59 16 יב בוישעיה בשליש יכל3י
 30 יח כהדב-'ם ויגע עי ואחה50 16 ג אתלינ( ובול לא ועלהו14
 30 ח דמיכה כעץ המק 'בש51 7ז כבסג'חזקאל נאופים לביה15
 31 ט זבראשית באו שניסשניס52 17 כה 1דניאל נבא לארומת16
 31 ש! כוויודעיה עיט ממורח קירא53 7! ה טאיוב .המעת'קהרם17
 י3 כא כוטנם4 לגחלים פחם54 18 א כזבתלים תערג באיל18
 32 כ כדג'וב רחם 'שכתהו55 19 נזושמותגיו כנען כלהזכי נמנו19
 33 יג אעמום הגלער הרוח שנקעם56 9ן י טזדברים לדך מסת20
 33 ה- פחלים מהד חוו 'כרסמנה57 19 ג יחתיש סלעיומצורתי ר'!ג
 34 ג מחתלים יפהנוףמשושנלהארץ55 סג ו יושמות ד' את ועלנסתסגג
 יג34 והושע כשמעלעדתם איערם59 20שמותטזטו מןהוא אישלזמקיו23
 34 1 ערתליב( וכלמות בכשיל60 20 ח נדיששה הסחרתי קצף בשצף24
 35 ג יבש"א רצותי מ' ואתי6 1ג ט עשמות נא ממנו תאכלו אל%3
 35 1 ביואל פארור קבצו סנים62 21 יג וע"ע: וכאלון כאיה26
 36 כו טואיוב כסל עלי פימה63 21 ט וירמקה הסלסלות ש כנוצר27
 36 1 חהושע שמרון עגל יהרן שבבים.64 !2 'ט טו'רמע; ומנוסי  ופיעוי עו'8ג
 36 ט! כווירקניה לזנוב שריתך לא אס65 22 יו 1משלי מר משכבי נפתי29
 37 ע זעזרא תקנא אספרנא66 22 ש י'~rPp ארץ  עהודי כל30
 37 יו ועורא. אמריז דכוין67 %3 ח עזישעיה הדה ירו גמי31
 37 כל כדדה"ב השגה לתקופת ויפי68 %4 י גוע4עק: שוכבים הויםג3
 44 סו יןקהלת אסומות בעלי69 2.4 בוו לגישעיה כפיו נער33
 45 'א בזישעיה אוחה מאירות70 25 גז כחדברים היוצת ובשליתה34
 46 לו בש"א כסף ואגורה71 5ג ז קלבתלים או.ח'ה כי אשב מה35
 46 יש יאירמיה אלוף ככגש ואניי7 25 טו מרישעי' לחם יאפה36



פו התשובותשער
צרהשובהברחירבה

 74 'ח טדה"ב לכסא בזהב וכבש117 48 ט 'בשמ" נא תאכלוממנו אל73
 74 ע יבקהלת בשר וזיעת הרבה ולהג118 48 'ב מאאיוב ואגמון נפוח כדור74
 75 צוו אויקרא ראשו ומלקאה119 48 'ר לביוצעיה נפש אדמון75
 75 בוו'ועקא'כא ורפינה לירקרק והיה150 49 יד יזהוסוע ארבאל בית76
 76 ג באסתר ונתווחמרוקהזן1%1 50 ב ועטוס ואחריחכןגסוות77
 6? כא להעועי' ויח, הנבהין על ונמרחונ2ו 50 א סדישעעז ~תמ תבעה מיס78
 76 יט קטתלים יחגרה תמיר ימיה123 52 ינ להיעיה נשגבה בחומה נגעה79
  77 יח סוסימות נדנויש24ו 52 ח יקהלת שמן עאעמיביע80
 7ך ו ב'חולחל וסלונים סרבש5י! 53 ח קלזחלים בתבגל81
 77 ג כיקמשלי סוחף בנטר126 53 לזז בזבראשי' במרמה אחיך בא82
 78 יג דקהשז וחכם יובילרמסכן7יו 53 יא העמוס דל על במוסכם53
 78 כ כאיחזקאל לנוגח מעמה28ן 53 ר כותלים בהינלו 1בק-84
 79 יא בהבקיק יעננה מעץ וכפים29י 54 'ג ה'שעע; דעת כובלי עמ' גלה85
 79 ר נ'שעיה יעף את לעות130 54 י כירטיה תג'רגו הגה-ו86
 79 ה ההושע ישראל גאון וענה131 55 י להישעעז ואנוצה יגון ונסול8
 80 כח לגדברים 'עקב עין בדד בטח32י 56 סב בעזרא הכהונה מן ויגאלו88
 י8 ה- rpירמיה מצורשרי היעזב33י 57 עז קירותלש ואבינוה עיני גל89
 gz ו טזיחזקאל עדיים בערי והבאי134 57 כג לאתלים מנגדוןניך נגרזת'90
 83 טו רוזאיוב קרני בעפר ועללתי135 57בואש"כוחיו לרוב ייהגו91
gz83 ט בבוי'צ עיןבאפו עלה136 58 ג הש"א ב'הדגון 
 84 יג חעמוס הבחולות תהעלמנה137 58 יכו ודניאל הגעל לא ירחון93
 83 1 מחירמיה גמדבר כערוער ותהינה138 58 יא נירמיה דשא כעגלה94
 85 יו לאנוב ישכבון לא וערק'39ן 59 כג לשמות דרור מר95
 86 ל לטאיוב דם יעלעו ואפרח,1401 59 מא אדנים ההרה לעלות ותהינו96
 87 יד לחעועיה עשקהליערבניי4ז 59 כד כגהווקאל הצן שן יבאו97
 88 'ג בשיר פגנה חנטהי14 60 ח בויששה הייה ברוחו הנה98
 82 י לש"א מעבור סגרו143 60 כחכחשמות החשן ולאיוח99
 85 ז לטתלים אעם 'תהלך בצלוק144 61 ד מירמיה ירך על אשר האזיקים0סן
 90 א דסיר לצמתך מבער145 61 ו וא'וג חלווות גרי טעם1ק1
 ז9 ח יאיכה עצמם עורסעל צפד147 63 1 ערהלים יעתהסתוחק,יחר103 וי כא גבנ"ב והגר מכל ייצעקו146 62 סו חקתלים ממסגרותיהם ויחגרו102
 י9 כ ביואל צחנתו ותעל148 63 1 גגחלים חונך  עצמות פור104
 92 יב לא'רמנה יצהר ועל תיוש ועל149 64 כג כבירמיה חבלים לך ננא נחנת מה105
 92 כה טדניאל  העתים ובצוק150 65 כב כהמפלי חותה אתה גחלים166
 93 ' נטישעיה נמהים באשמנים151 66 יג בשיר מגיה חנטה107
 94 כב יאיוב רוח תשאניאל152 66 1 ינעו" ובחוחים במשות08;
 94 יג גהתלים לאאו'גיחרפניואשא כי153 67 'ר טושמות מחספס דק109

~ro
 95 טו טזאיוב נלרי שי תפרת' שק154 67 יפ, ידישעיה מטועניהרב

 5ק מה 'גויקרא יעטה ועלשפס155 ס7 כוו פתלים ימינך נטעה אשר וכנה111
 95 כב לגשכוות עלזי כפ' ושכתי156 72 יב לבישעיה כסוחט קוצים112
 96 ג יזוהושע לאפרים תרג"קי ואנכי157 72 ב סגנזלים בכנרי כנוהלך113
 96 _'11 אשיר והב תור'158 73 יח כדאיוב כרמים דרך לאיפנה114
 96 יב ייהושע "'י חח ביום159 73 ה בווכמוה השניגח כרכב11,3
  97 ו כחהומות שני תולעת160 73 יב נר"~rrt ובמשהק- כרבד ,ג6



]טז[

 התשובותלוח

 תם ורבינו רונש להן נקבו אשר שמותםלפי
 . הסטר בתוך מקומותם לתלמידלהורות

חשיבהצדתשיבחצדהשיבהצדחשובה צר'וישובה
 .הזים48אגמון

 יעקבלן90לצמתך28חיש24
עשן4ז .לשרי61חלמותז8היענב7יאדרם עשקה43מאיוה66חימיה17המעתיק34איירם

מארור;6מחספס52יביע33הרות48 האכלותל
67rPJDמטועני30'בש50ואחרתנן:1אנד

סגרו26 היםמי25Pa'55ואפה44אסופות
 אשבפה20 הואמן28'דירות94ואשא49ארבאל
9DnDימנון60יוח66יבחוחים48ארמון
פימה21מנוסי63יחר92ובצוק17ארעית

צחנה6ןמסוה33יכרסמנה25ובשייתה8אשרלאחומה
ציונים78מסכן86'סלעו58ירחון53נאאח,ך
צפד19מסת79'עננה56ייגאלו93באשמנים

קרת78כנעווה34יפוזנוף30רגע34בכשילוכלפוון
 רחם75 מרטה92יצהר57יירנר9בנס
 רצרתין2 נא21 וכאלון כאלוץ62 ויחגרוSa עדייםבעדי
שבבים52נבעה74כבש76וימרחו29בצים
שנים57נגרותי73כדכד91ויצעקו89בצלם
שסם77נד6י תאמרכה27וישתומם53ביסוסכם
שק12נרבכין3זכירודי16 בשלישוכל20בשצף
 שריתך24 נוערב7 נמהס7 יננה10בשרם
תבעה64נחנת72כחווקים53ולבקר53 בבלבת
תולעת19נמנו85כערוש'74ולהג54 עמיגלה
יזיריווזב20נסוזנן3ךכרכב75ומלק57 עיניגל
תמרוקיהן26 ונדנע73כרכזים83יעיללתי58דגון
1ro137הערג22נפת'46יאגורת79ושה
וסאון16 יבללא85וערקי59דרור

~HO 

תקופת29
תקנא77 .סוחף17לבלז,95ונסכתי38דשא

תרגלתי21מלסלוח15יבן59ותהינו61האזיקים
תשאני19סלע'76למוח63חונך60הגה
הת77סרבים7יץ)ת65חוחה54הגדיו
 תתעיפנה31 שט79 לעית חטספרגועצדק39בהדה




