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ב י"ב<• מל יד אחי רבא. פי׳ אחי הגדול. וצל״ר לאיזה צורך הזכיר שהוא ״ ל ) 

 אהיו הגדול. ואולי י״ל שחשש שלא יכשל בחטא כיבוד אה
 הגדול כל הזמן. כדאי׳ וכתובות ק״ג א׳) ואת אמך, וייו יתירא לרבות אחיך
 הגדול לכבד. ועי״כ יוכל לשלוט בו להורגו. לכן בקש הצילגי נא מיד £חי
 הגדול. שו״ר שרצה להוציא מד׳ המדרש אגדה וז״ל. אהי שבא אלי מכהו של
 עשו. שבשעה שש9ה יצהק את יעקב לפדן ארם שיגר עשו איש אהריו ששמו
 אהי עכ״ל. או ייל שיכווין אל ד׳ המ״א. ובקש שיצילהו מיד אחי השר הגדול
 גם מיד עשו. שבל״ז הי׳ צ״ל מיד אהי עשו. ומיד השני ג׳ כמיותר. ולדבריו הם
 תרי מילי. דהוא גו׳ דאבוי. פי׳ שהוא עסק בכיבוד אביו. והמצוה הזאת תעמוד

 לו ותגרום שיהרגני. כנז״ל פ״ה:
ב י״ג)• אמרת, אבטחתגי. פי׳ שהבטהתני היטב נוי. ופי׳ הכוונה ולא המלה " י  י

 כת״א. םייאין. וכת״א. וכאלו כ׳ זרעך רבים כחול גו׳
 ומורה ע״ז סיום הפ׳ מרוב. דלא יתמני כצ״ל. ומוסב על חול הים. וא״ת יתמנין
 ומוסב על זרעו. ולם״א מלמםגי. עשה ממנו פעל. ור״ל אשר לא יספרו מהתרבותם
 אשר יתרבו. אשר ל״ש אצל ההול. כי כאשר נברא כ״ה לעולם. משא״כ התיי
 שת׳ יתמני בל״י על ההול. ית׳ מסני. והוא שם דבר. ור״ל אשר לא יספר

 החול מריבויו:
• מן דאזדמן בידי׳. פי׳ שלא בהר הטוב. רק מן הבא בידו בהזדמן (  *7״ב י*ד
 כלאהר יד בין טוב בין רע. שלא לפקוה עיני הרשע שי״ל רק
 טוב. היפך ממי שצריך לשלוה דורון לנדול ממנו לשכך כעסו ולפייסו להטיב
 ?צמו לא יקה מן הבא בידו אלא יבהר רק היותר טוב ומעולה בעין יפה. תה
 הי׳ על כי בטה בדי. ומשלוה הדורון הי׳ רק להתנהג גם בדרך הטבע. וכן יש
 גם גי׳ בת״א מן דאתא בידיי. דבל״ז המלות מן הבא בידו מיותרות. שבטה
 לא שלח רק מה שיש בר,שותו ולא מרשות אהרים. ויתרה מזו כ׳ הבעה״ט והוא
 מלקיט ש5ל הבהמות ששלח לו היו בעלי מומין מחוסרי אבר שלא יקריב מהן

 קרבן לע״ז. נוע׳ שבט מוסר פל״ו):
̂"ב גמליא נוקבן !הוא ת׳ מיניקות! עם בניהון (וכמו שפירש״י ובניהם * 
 עמהם כפיי הראיס! חוו תלתין. פי׳ הגמלים עם הבנים היו
 בסיד• שלשים. פי׳ זכר וגקבה כרא״ם. הגם שמשמע מרש״י שהיו הגמלים שלשים
 ובניהם לבדנה. אך ההכרח לפי כרא״ם. דאל״כ הול״ל גמלים מיגיקות שלשים
 ובניהם. ותורי עמ1רא כצ״ל. ועיריס. וילדין דקין. וכ״ת הירושלמי שלפגינו
 ולדין דקין. ואית גי׳ בת׳׳א ועילי. ל׳ עול ימים. וכן פירש״י (שופטים יי די)
 עירים עולים. סוסים בחורים. וכן יקרא התמור בעורו קטן ורך בשנים. עשרא
 בצ״ל/ הערוןי בעי לבדקם הביא הגי׳ ועירים ולבדקין. ובהוצ׳ ג״ב הגי׳
 זלובדיקים. והם חמורים הבאים מארץ לוב שהוא ממערב אמ״צ. והערביים
 יקראו לה עד היום לובי״א. והיא ארץ צי׳ ועייפה מקום נחש שרף ועקרב.
 צמ״ש אבן סיגא בספרו מבעלי החיים. ושמה עיש היובש שבה. כי לוב בערבית
ן ואין מים כשורש לאב בעברית. ונזכרת (בגחום גי). ומשם  «ורה.׳ עלצמאו
 מביאים המורים למדיגות המזרה. מפאת שהם רגילים ללכת בחשך ובסערות החול
 שיש במקום מולדתם. ואלכסגדרוס מוקדון בלכתו לאפריקא דרך הרי החשך

 יעצוהו


