
מולד 256

הנו — נכשפה המשקל. לצורך הניקוד — מצבי :המהדיר

— במקרא. אינה הפועל צורת מפוקפק. סח

 תהלים פי על נכספה(, )= נכשפה ונפשי :לקרוא יש

 נפשי ואת כלומר.• נפשי. כלתה וגם נכספה ג: פד

פדה. — הדוד( )אל שנכספה

 תמיד אשר אישים ...עופר : 15-10 שורה ,366 בעמ׳

 "אין" יאמרו אם / חשקו, בו פניו יחזו לו ן עובדים אל

 הצבי את בראותם אלוהים עובדי :המהדיר פירש צדקו. לו

— לו. לעבוד ויסרבו ״אין״ יאמרו אם יצדקו אך יאהבוהו,

 האחרונים בדבריו אשד המהדיר על אקרא תמה תמה

 פשוטים הדברים ברם הראשונים. דבריו את סותר הוא

 על יאמרו אם צדקו, — לו״ ״אין יאמרו אם :צ״ל וכך

 ,367 עמ׳ להלן השוה יצדקו. — לו דומה שאין העופר
בר. מאד הוא כי / דומים, ]כלל[ לו אין : 4 שורה

 :המהדיר העיר אדומה. יעלה : 1 שורה ,371 בעמ׳

 כרגיל שחורת־שער, הנערה אין זה[ לפי :]כלומר לפיכך

— התקופה. אותה של האהבה בשירת

 היתד, כי דע : 22-21 שורה ,403 עמ׳ להלן השוה אמנם

 :גלתה ליל הלוי, יהודה ר׳ וכן אדומה. / תמה, עלמה לי

 / שערה וצמת לחייה חמת / נערה צביר, אלי גלתה ליל

 / תארה תמונת לח בדלח רקת / עלי בכסתו אדם כעין צהב

זהרה. בלהב נשף ענני את ן תאדים בעלתה כשמש דמתה

 / סביבים העיר עלי ופרדסים : 56/55 שורה ,381 בעמ׳

 :המהדיר פירש תמרים. ן וצנות פרי בכל מהודרים

— הצונן. אווירם — וצנות

 עיין הדקלים, ממיני מין והוא תמרים, וצנות :הוא הנכון

(.28-27 עמ׳ שביעי, )חלק צ׳ני׳ ערך השלם, ערוך
 מספר / הקדש מזרע בה ואמצא : 65 שורה ,382 בעמ׳

— חודש.

 שכן המהדיר, ידי על נוקדו לא האחרונות המלים שתי

 שמצא :המחבר כוונת לפרש נראה ולי בהבנתן. התקשה

 ימי כמספר ישראל, מבני איש שלושים הכפר באותו

 מספר כא: כא ה, יד מאיוב מושפעת והלשון החודש.

חושיו.

 ונשבע ן שלום לי ויען :67-66 שורה עמוד, באותו

— עמו. אלא אשבות שלא ן עילום באלהי

 בחי וישבע :הכתובים בלשון כאן השתמש המחבר

 ולצורך »כח( מ, )ישעיה עולם אלוהי ז(, יב, )דניאל העולם

 :ז לג ב הימים דברי פי על ב׳עילום׳ ׳עולם׳ החליף החרוז

 מצינו בזה כיוצא לעילום. שמי את אשים ...ובירושלים

 אל בשם אותי האנשים ויברכו הרומי: עמנואל במחברות

 והפקדתי :יד( מחברת )סוף בשלום מאתם ואלך / עילום

 מחברת )סוף בשלום מאתו ואלך / עילום אל ביד השר

כד(.

 / ושבים עוברים לכל פתו וגם : 73 שורה עמוד, באותו

— היא. מצויה

 מיכה את מנו לא מה מפני :ע״ב קג סנהדרין פי על

 שפתו מפגי הבא[? לעולם חלק להם שאין אלה ]בין

הלוים. אל ושב העובר כל :שנאמר דרכים, לעוברי מצויה

החוברת עם
 מספר. בשבועות החוברת הופעת נתעכבה החוברת, של תכנה שינוי שחייבה המלחמה, בשל

חוברות(. )שש 1968 אפריל —1967 אפריל היא החתימה שנת
 אמרנו זק״ש נלי על ברנדסון א. ואלסר של המעניין מאמרו את הבאנו שבה הקודמת, בחוברת

 שמחים אנו החיים. בין עוד אינו המחבר כי שקיבלנו, מוטעית ידיעה סמך על החוברת, בשולי
בטובתנו. שלא שגרמנו צער־חנם על ומתנצלים נכונה אינה שהידיעה

המנהלה: מאת
 במנהלה לקבלו לבוא מתבקשים כ״ג, הכרך את רכשו וטרם לכריכה חוברות שמסרו המנויים

 מסרו ולא זה בכרך הרוצים לפה״צ. 12—10 בשעות יום בכל ,224 מם׳ חדר ת״א 2 פינסקר רח׳
 הכריכה דמי את וישלמו החוברות את ימציאו אם לקבלו הם אף יוכלו קודם, החוברות את

ל״י. 4 בסך
משלוח. דמי אגורות 50 נא יוסיפו בדואר לקבלו המעונינים

קודמות. משנים גם מוכנים כרכים ברשותנו

בהקדם. המגיע את לשלוח מתבקשים חתימה, דמי עבור לגו החייבים המנויים


