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 יעצוהו לקחת וזמרי לובא. כדא״ (תמיד ל״ב אי). וכן שישק מלך מצרים בעלותו
 למלחמה על אדץ יהודה העלה עמו לובים גם רכב ופרשים. כנז׳ (בדה״ב י״ב).
 והם חמרי לובא שהיא א׳ עם מצרים. כדאי׳(בירושלמי כלאים פ׳׳ח). וכ״כ התופי
 (שבח ג״א ב׳) דלוב הייגו מצרים. שגי פוטים ולובים ע״ש. ושם במשגה ולובדקים
 בפרומביא. וא׳ שם לובדקים חמרא לובא. ופירש״י חמור הבא ממדיגח לוב. כמו
 הכושים והלובים דאסא (בדה״ב ט״ז). ועי ירושלמי שם פ״ה ה*א דעלם מצראה
 צווחין לי׳ לובי. (ועי בכורוח ה׳ אי). וחוס׳ ד״ה חשעים. והר״ש (בכלאים פ״ח

 מ״ד) גורס כאן ולובקםין עשרא ע״ש:
• המין, פי׳ והזמין. צל״ד למר• לא ת׳ ויהב כחי ויחן בכ״מ וכח״א. ( ב י"ז ״ ל  ז

 כ״א ל׳ הזמגה. ורוח. וניפש. פי׳ מקום פגוי וריקן. (ע׳
 ערוך ע׳ גפש ב׳ ודי):

ת. וכח״א. כאלו כ׳ של מי אחה. פי׳ מי שלחך. ערש״י. ב '״ח<• דמאל אנ ״ ל < 

 מטייל. ח׳ חלך. ול״ח אזיל כח״א וכחי ל׳ הליכה בכימ. כי
 הלכו דרך טיול בהרחבה, לחשביע עיגו של אוחו רשע. דקדמןי. כאלו כ׳ אלה

 אשר לפגיך :
• דמ?צתלך|א, וכח״א. כאלו כ׳ אשר שלוחה. אתי בחרן. וכת״א. ( ט ב י״ ״ ל ) 

 וכאלו כ׳ גם הוא בא אחריגו. ועגיגו שהוא בדרך
 ומוכן לבא אחרגו. דאלו בלא מלח בא משמעותו שהוא אחריהם ממש בסמוך:
 >ל״ב כ״א). אוף הא עבדך כצ״ל. והוא ת׳ הגה. אתי בתרנא. כאלו כ׳ בא
 אחריגו. ע׳ בם׳ המוקדם. ארעי 1כציל. פי׳ אשבע שבע רצץ!
 נו׳. ית סבר אפוי. כאלו כי אכפרה אח פניי• אחמי כצ״ל. ככ׳ אראה כיחיד
י אפין. כאלו כ׳  המדבר בעדו. אולי. הלואי. פירשו כאלו כחוב לו. יםבר ל

 ישא לי פגים:
ב כ״ג<• שפחותיו, לחינתוי. וכח״א. וכן יחרגמו (לק׳ ל״ג א' בי וי). וחוא * ל < 

 ח׳ פלגשיו. וכן על שחי האמהות (לעיל ל״א ל״ג) יחי
 לחינתא. ולא יחרגמו אמהחוי אמהחא. כי באמה ל״ה בלהה וזלפה שפחות מגשואץ
 ואילך. ולא שיעבדו לאח ורחל בהן. כי הסכימו להיותן משוחררות כמו שחי לעיל.
 וכן קוראן הכי (לק׳ ל״ז בי) גשי אביו. ולא קראן כאן שפחוח לפחיחוחן רק
 למעלוחיהן. להודיע מדח עגוחגוחן. כי אף שגחרומסו להיוחן שווה לגבירות
 בגשואץ. לא גבה לבם ולא רמה רוחם להחגשאוח. והחזיקו עצמן שפלוח במדרגה
 1גד חגבירוח. וכאלו היו שפחוח כמקדם. וכן גקרא האיש אדון על אשחו. כמאמר
 שרה על אברהם ואדוגי זקן. ואין כווגתס בזה . שהיו פלגשים. רק כיגו אותן כן
 בערך לאה ורחל שהיו עיקרות הבית. כמ״ש הרמב״ן (לעיל כ״ה ר< אצל פלגשי
 *ברהט שבערך שרר, היו כל נשיו חשובות אצלו כפלגשים. לפי שז»ין זרעם ביורשיו
 אינן נחשבות לו לגשים ע״ש. ומש״א אצל ראובן בלהה פלגש אביו זה היי חטאו
 בהשפילו כבודה לחושבה כפלגש. (הכתב והקבלה). גי״ל שקראן עתה שפחותיו
 מצד שתהלוכותיהן היו עתה כמו בעת שהיו שפחות. למען לא ירהב עיגו של
 אותו רשע שיעקב יש לו ארבע גבירות ויטיל בו קגאה. רבוי. ת׳ ילדיו. ל׳
 דביא• מעבר. מגיןת. וכן ת׳ (בישעי׳ ג״א יי) לעבור גאולים למיגז משיזביא.
 והוא לה״כ אתה גוזי (תחלים ע״א) טירש״י מעבירי. וכן ויגז שלויס פי' והעביר:

 ואעבד


