
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
ר ִכי ִאיׁש ַבע אוֹּ ' ַלה ֶנֶדר ִידֹּ ה ִהשָּׁ ֻבעָּׁ סֹּר ׁשְׁ ר ֶלאְׁ ׁשוֹּ ַעל ִאסָּׁ רוֹּ  ַיֵחל ֹלא ַנפְׁ בָּׁ ל דְׁ כָּׁ ֵצא כְׁ  מטותלפרשת  שם משמואל – ַיֲעֶשה ִמִפיו ַהיֹּ

ר( ב)  ל במדבר ה ַוְיַדבֵּ ל משֶׁ י אֶׁ ל ִלְבנֵּי ַהַמּטֹות ָראשֵּ ה לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ ר ַהָדָבר זֶׁ  :'ה ָוהצִ  ֲאשֶׁ

ר ִיֹדר ִכי ִאיש( ג) ְאֹסר ְשֻבָעה ִהָשַבע אוֹ  'הלַ  נֶׁדֶׁ ל ֹלא ַנְפשוֹ  ַעל ִאָסר לֶׁ א ְכָכל ְדָברוֹ  ַיחֵּ ה ִמִפיו ַהֹיצֵּ  :ַיֲעשֶׁ

 

ת כ, ידברים  עַ  וִבְשמוֹ  ִתְדָבק ובוֹ  ַתֲעֹבד ֹאתוֹ  ִתיָרא יָךקֶׁ ֱאֹל 'ה אֶׁ  :ִתָשבֵּ
 

ת 'ה ַחי ַבְעָת ְוִנְש  ב, ד ירמיה ֱאמֶׁ  :ִיְתַהָללו ובוֹ  ּגֹוִים בוֹ  ְוִהְתָבְרכו וִבְצָדָקה ְבִמְשָפט בֶׁ
 

  ע"תר שנת - מטות משמואל שם

ת' ה ַחי ְוִנְשַבְעָת  דא הוא דכתיבה רש רבהבמד ֱאמֶׁ  להשבע רשאי אתה אין באמת לואפי' כו לישראל ה"הקב מר להםא' וגו בֶׁ

 1.ויוסף איוב אברהם אלקים יראי שנקראו כאותן שתהא' וכו המדות כל בך יהיו ןלא אם כא בשמי

 ָהפֹוְך( ז, משלי יב) בפסוק( נצבים' פ) רש תנחומאמד במאמר ה"ללהז ר"אדומו אבי בוד קדושתכ שאמר מה פיל ע הענין

יָנם ְרָשִעים ית ְואֵּ  הפך .תקומה להם אין רשעים של שיהםבמע בהם ומהפך מסתכל ה"שהקב זמן כל ַיֲעֹמד ַצִדיִקים ובֵּ

ת ַוִיַמח( כג, ז בראשית) שנאמר תקומה להם היתה לא המבול דור של במעשיהם  מעשיהם ופירש 2,ן שםעיי' וכו ַהְיקום ָכל אֶׁ

 או לחסד והן לשבט הן הגלגל עליו יתהפך אם אבל, עושה הנה עומד שהוא דהיאך ,שלהם הטובים המעשים היינו רשעים של

ו וכמ 3,עומד בצדקו הוא לביש והן לטב הן אצלו שהוא דהיאך צדיק של סימן וזהו, טוב שום יעשה לא נסיונות עליו אבבו

ָשא ְישועֹות כֹוס( יג, קטז תהלים) וד המלך עליו השלוםד אמרש ם אֶׁ ְקָרא 'ה וְבשֵּ ד כאן תורף דבריו ע, להיפוך הוא והרשע, אֶׁ

                                                           
ר :א, כב רבה במדבר  1 ה ַוְיַדבֵּ ל משֶׁ י אֶׁ ר ִיֹדר ִכי ִאיש ...ַהַמּטֹות ָראשֵּ ת' ה ַחי ְוִנְשַבְעָת ( ב, ד ירמיה) הדא הוא דכתיב( ג-ב, במדבר ל)' ַלה נֶׁדֶׁ ֱאמֶׁ  בֶׁ

 אלא אם כן בשמי להשבע רשאי אתה אין באמת אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים תהיו לא לישראל ה"הקב להם אמר .וִבְצָדָקה ְבִמְשָפט
ת( כ, י דברים) האלו המדות כל בך יהיה יָך' ה אֶׁ , כב בראשית) דכתיב אברהם ויוסף איוב אברהם אלקים יראי שנקראו כאותן שתהא ִתיָרא ֱאֹלקֶׁ

א יכִ  ָיַדְעִתי <ַעָתה> ִכי( יב א ְוָיָשר ָתם <ַההוא> ִאיש<הָ  ְוָהָיה>( א, א איוב) דכתיב איוב ַאָתה יםִק ֱאֹל ְירֵּ ( יח, מב בראשית) דכתיב יוסף ֱאֹלִקים ִוירֵּ
ת א הוי ֲאִני ָהֱאֹלִקים אֶׁ ת( כ, דברים י) ָירֵּ יָך' ה אֶׁ  לכך אחרת עבודה לך ואין במצות ולעסוק לתורה עצמך מפנה אתה אם ַתֲעֹבד ֹאתוֹ  ִתיָרא ֱאֹלקֶׁ

יָך' ה ִכי( כד, ד דברים) נאמר כבר והלא בשכינה לידבק אדם יכול וכי ִתְדָבק ובוֹ  ַתֲעֹבד ֹאתוֹ ( כ, י דברים) נאמר ש ֱאֹלקֶׁ  לך לומר אלא הוא ֹאְכָלה אֵּ
 רשאי אתה האלו המדות כל בך יש אם ִתְדָבק ובוֹ  עליו שנאמר זהו מנכסיו ומהנהו פרקמטיא ועושה ושונה שקורא לתלמיד בתו המשיא כל

 לחבירו אדם אומר כיצד אמת שבועת על נחרבו וכולם עיירות אלפים' ב לו שהיו המלך בינאי מעשה .להשבע רשאי אתה אין לאו ואם להשבע
 הנשבע כך באמת הנשבע המ ונחרבו שבועתן ומקיימין הולכין והיו פלוני במקום וכך כך ואשתה פלוני וכך במקום כך ואוכל הולך שאני בשבועה

ת 'ה ַחי ְוִנְשַבְעָת ( ב, ד ירמיה) וכתיב :ז ויקרא תנחומאבראה גם במקבילה ; על אחת כמה וכמה השקר על ֱאמֶׁ  ּגֹוִים בוֹ  ְוִהְתָבְרכו וִבְצָדָקה ְבִמְשָפט בֶׁ
ת( כ, י דברים) אומר והכתוב ִיְתַהָללו ובוֹ  עַ  וִבְשמוֹ  כ"ואח ִתְדָבק ובוֹ  ַתֲעֹבד ֹאתוֹ  ִתיָרא יָךקֶׁ ֱאֹל 'ה אֶׁ ת .ִתָשבֵּ  שלשה כאותן שתהיה ִתיָרא יָךקֶׁ ֱאֹל 'ה אֶׁ

א ִכי ָיַדְעִתי ַעָתה ִכי( יב, כב בראשית) בו שכתוב אברהם .איוב יוסף אברהם יםקאל ירא בהן שכתוב , מב בראשית) דכתיב יוסף .ַאָתה יםִק ֱאֹל ְירֵּ
ת( יח א ֲאִני ָהֱאֹלִקים אֶׁ א ְוָיָשר ָתם <ַההוא> ִאיש<הָ  ְוָהָיה>( א, א איוב) בו שכתוב ואיוב ָירֵּ ָרע ְוָסר ֱאֹלִקים ִוירֵּ  בתורה עוסק שתהיה ַתֲעֹבד ֹאתוֹ  .מֵּ

 אפילו ובשמ להשבע לכם שהתרתי סבורים תהיו לא לישראל משה להם אמר .מנכסיך אותם ותהנה חכמים תלמידי שתכבד ִתְדָבק ובוֹ  .ובמצות
( ו ירמיה) בהן שכתוב כאותן תהיה לא .באמת אפילו לישבע רשאין אינכם לאו ואם ,לישבע רשאין אתם האלו המדות כל בכם יש אם ,באמת
 שקוציך תסיר ואם תשוב אלי' ה נאם ישראל תשוב אם( ד שם) אמרשנ שלי אתה כ"ואח האלו המדות כל קיים אלא לבעל וקטר לשקר השבע

 יהא לא רבותינו שנו למה להשבע לאדם יפה אינו האמת על אפילו רבותינו אמרו' וגו באמת' ה חי ונשבעתי אחריו כתיב כ"ואח תנוד ולא מפני
 שאינו לומר בשבועה חבירו את להטעות ולא בשחוק גוים ולא בו והתברכו וצדקה במשפט באמת' ה חי בנדרים ונשבעת פרוץ מישראל אדם

 הולך שאני שבועה לחברו אומר אדם היה כיצד שוא של והיא אמת שבועת על נחרבו וכלם עיירות אלפיים שם שהיו המלך בהר שבועה מעשה
 נאמר לכך ל אחת כמה וכמהע לשקר הנשבע כך באמת שהנשבע ומה נחרבו וכולם שבועתם ומקיימין ועושין והולכין ואשתה ואוכל פלוני למקום

 ...קול ושמעה תחטא כי נפש
יָנם ְרָשִעים ָהפֹוְך ה שאמר הכתובז היום נצבים אתם :א נצבים תנחומא  2 ית ְואֵּ  מסתכל ה"שהקב זמן כל( ז, יב משלי)' וגו ַיֲעֹמד ַצִדיִקים ובֵּ

ת ַוִיַמח( כג, ז בראשית) שנאמר תקומה להם היתה לא המבול דור של במעשיהם הפך .תקומה להם אין בהם ומהפך רשעים של במעשיהם  ָכל אֶׁ
 להן היתה ולא מצרים של במעשיהם הפך .האל הערים את ויהפך( יט שם) שנאמר תקומה בהן היתה ולא סדום אנשי של במעשיהם פךה .ַהְיקום

 ונין ושאר שם לבבל והכרתי( יד ישעיה) שנאמר תקומה לה היתה ולא בבל של במעשה הפך .אחד עד בהם נשאר ולא( יד שמות) שנאמר תקומה
 ִכי ִלי ֹאַיְבִתי ִתְשְמִחי ַאל( ח, ז מיכה) אומר הוא וכן ,ועומדין נופלין ישראל אבל. (לו תהלים)' וגו און פועלי נפלו שם דוד אמר כולם ועל .ונכד

 .'וגו ָקְמִתי ָנַפְלִתי
ר: יז ,כ לשמות ן"רמבראה   3 ה ַוֹיאמֶׁ ל משֶׁ ם ַנסֹות ְלַבֲעבור ִכי ִתיָראו ַאל ָהָעם אֶׁ ְתכֶׁ ם ַעל ִיְרָאתוֹ  ִתְהיֶׁה וַבֲעבור יםִק ָהֱאֹל ָבא אֶׁ ֱחָטאו ְלִבְלִתי ְפנֵּיכֶׁ  - תֶׁ

 אותו יגמול אם לדעת עמו ייטיב ופעם, לאהבתו יסבלנה אם לדעת קשה בעבודה עבדו ינסה פעם האדון כי, בטובה הזה הנסיון שיהיה ויתכן...
 שאין בריה לך שאין, בנסיוניו שעומד אדם אשרי( כ לא ר"שמו) יםחכמ שאמרו כענין, וכבוד עבודה לאדוניו להוסיף עמו עשה אשר בטובה

 .'וכו יסורין לקבל יוכל אם אותו מנסה העני, לעניים פתוחה ידו תהיה אם אותו מנסה העשיר, אותה מנסה ה"הקב



 מי וכל 5,מכזבין מים נקרא שנה לשבעים אחת הפוסק דנהר אמר מגור ה"זצללה ר"אדומו בוד קדושתוכ 4.הקדושים

ה וז. כוזבת ןכם ג היתה הטוב בזמן עבודתו שגם הוא סימן לסורו יחזור הגלגל עליו יתהפך ואם הטוב במצבו רק שעבודתו

ת' ה ַחי ְוִנְשַבְעָת ( ב, ד ירמיה) ל הכתובע רש רבההמד שאמר ֱאמֶׁ  זה, עד[ מכזבין מים היפוך כן קיים השיהי היינו]' כו בֶׁ

 ואיוב, הטובה מדרכו אותו הורידו לא וההשפעה והחסד, בחסד עמדו מתנהג ה"והקב, חסד מדת ההי דאברהם' כו אברהם

 יוכל אז, הטובה מדרכו אותו הורידו לא הנסיונות ויוסף, הטובה מדרכו אותו הורידו ולא חמנא ליצלןר יסורים בעל ההי

 .לשקר ישבע לא ם כןוא, הטובה מדרכו ירד לא, דבר שיפול האיךד, לישבע

                                                           
יָנם ְרָשִעים ָהפֹוְך( נצבים' פ) רש תנחומאבמד: ג"תרעשנת  – מרחשון ח"רו נח משמואל שם  4  במעשיהם מסתכל ה"שהקב ל זמןכ( ז, יב משלי) ְואֵּ

 ה"זצללה ר"אדומו אבי בוד קדושתכ ופירש, תקומה להם היתה לא המבול דור של במעשיהם הפך תקומה להם אין בהם ומהפך רשעים של
ד כאן תורף ע, שלהם הטובים במעשים מדבר המדרש אלא, בהם ומהפך מסתכל לומר שייך אין שבזה הרשעים של הרעים במעשיהם מדבר שאינו
 תקומה להם אין רשעים של במעשיהם ומהפך מסתכל ה"שהקב מה שכל( נצבים' פ) נחומאתש במדר: ה"תרע שנת - נח משמואל שם; דבריו

 ים טביםמעש שעושה אף היינו, שלהם ים טוביםמעש על קאי שמעשיהם ה"זצללה ר"אדומו אבי בוד קדושתכ ופירש, ואינם רשעים הפוך שנאמר
 - במדבר משמואל שם; בריודד כאן תורף ע, כלום שוים אינם שלו ים טוביםמעש שגם סימן זה אחר לאיש נהפך מיד הגלגל עליו יהפך אך אם

 נשאר אותו שמהפכין אופן שבכל סגול כמו הם שישראל ה"זצללה מלעלוב דוד' ר הקדוש ופירש, העמים מכל סגולה לי והייתם: ה"תרע שנת
יָנם ְרָשִעים ָהפֹוְך( נצבים' פ) נחומאתש במדר דהנה האבתרי ייםלס ויש. ד כאן דבריוע, סגול  במעשיהם מסתכל ה"שהקב זמן כל( ז, משלי יב) ְואֵּ

 צריכין אינם שהם שלהם הרעים מעשיהם הפירוש שאין ה"זצללה ר"אדומו אבי בוד קדושתכ ופירש, תקומה להם אין בהם ומהפך רשעים של
 אבל, תקומה להם אין הפירוש וזהו, ובוהו לתוהו הטובים מעשיהם כל נהפכו מעט הגלגל להם נהפך שאם הטובים מעשיהם הכוונה אלא, היפוך

 יש ובזה. זר לאל כפינו ונפרוש אלקינו שם שכחנו אם( ד"מ תהלים) ו שכתובוכמ עמדם על נשארים הם עליהם שעוברים הגלים כל עם ישראל
 תנחומא במדרש: ע"תר שנת - נצבים משמואל שם ;העמים כל ולא ל"כנ סגול כמו בדכםל שאתם היינו, העמים מכל סגולה לי והייתם לפרש
יָנם ְרָשִעים ָהפֹוְך ית ְואֵּ  הנה. 'וכו תקומה להם אין בהם ומהפך רשעים של במעשיהם מסתכל ה"שהקב זמן כל( ז, משלי יב)' וגו ַיֲעֹמד ַצִדיִקים ובֵּ

 אך, בהם ומהפך מסתכל לומר שייך מה ם כןדא, שעושים העבירות רשעים של מעשיהם שהפירו שאין אמר ה"זצללה ר"אאמו בוד קדושתכ
 נחשבים מעשיהם אין לכך האלו הטובים במעשים יעמוד לא הגלגל עליו יתהפך דאם בהם ומבחין מסתכל ה"דהקב, שעושים המצוות על הכוונה

 שם; ד כאן תורף דבריו הקדושיםע, טובים מעשים ועושים מקומם על עומדים הם עמהם השיהי מה כל כי יעמוד צדיקים ובית, כלום אצלו
 העבירות כי, בהם ומהפך הרעים במעשיהם מסתכל ה"שהקב הפירוש שאין ה"זצללה ר"אדומו אבי ק"כ והגיד: ה"תרע שנת - נצבים משמואל

 אבל טובים נראים שבחיצוניות שלהם יםהטוב במעשים הפירוש אלא, הן ניכרות בעלמא השבראי בהן ולהפוך להסתכלות צריכות אינן שלהם
, יקומו ולא יפלו אז הלוא שלהם ים טוביםהמעש יהיו כיצד הגלגל עליהם יהפך אם לזה והסימן, ממש בהן שאין יתראה בפנימיותן בהסתכלות

 עומדים ,עליהם באות והצרות יןומטורפ סחופין ודוויין נופלין כשהם לושאפי ועומדין נופלין ישראל אבל, און פועלי נפלו שם ה שאמר הכתובוז
 משמואל שם; ד כאן דבריוע, קם הנני נפילה בשעת לושאפי היינו ָקְמִתי ָנַפְלִתי ִכי ִלי ֹאַיְבִתי ִתְשְמִחי ַאל ה שאמר הכתובוז ובמעלתם באמונתם

יָנם ְרָשִעים פֹוְךהָ ( ז, משלי יב) פרשתא להאי פתחא לה דפתח התנחומא דברי יובנו זה ועם: ז"תרע שנת - נצבים  מסתכל ה"שהקב זמן כל ְואֵּ
, שלהם רעים מעשים הפירוש שאין ה"זצללה ר"אדמו אבי בוד קדושתכ שהגיד המ פיל וע, תקומה להם אין בהם ומהפך רשעים של במעשיהם

 וזה, ואין אפס אותם מוצא םבה מסתכל ה"שהקב שלהם ים טוביםמעש הפירוש אלא, להדיא נראה שהרי, בהם ולהפוך להסתכל שייך אין שבזה
משלי ) נאמר שעליהם ישראל היפוך, קום יוכלו ולא ונפלו, הטובים מעשיהם והיכן הם היכן, עליהם משתנה והגלגל בהם כשמהפך שהרי האות

ית( ז, יב  .ל"וכנ ַיֲעֹמד ַצִדיִקים ובֵּ
לו. <אתחט למי: ב"רע> ְפסוִלין, ַהְמַכְזִבים ַהַמִים: ...ט, ח פרה משנה  5 ם אֵּ  ישעיה) מימיו יכזבו לא אשר כמו. הפוסקין: ב"רע> ַהְמַכְזִבים ַהַמִים הֵּ

ָחד ַהְמַכְזִבים<, (נח  כמו, משתנה שאינו דבר הוא אמת :ט אמת - קודש שרפי שיח; ...<חיים מים מקרו שפיר ביובל אחד אבל: ב"רע> ַבָשבועַ  אֶׁ
 שם; פוסק שאינו מכזב להיפך הוא שאמת ומובן, מכזבין מים נקרא שנה לשבעים אחת הפוסק הרמנ' הראי ה"זצללה ם"הרי ר"אדומו שאמר

 שנה לשבעים אחת הפוסק מנהר' הראי ה"זצלל ם"הרי ר"אדומו שאמר כמו, משתנה שאינו דבר היא ואמת: ג"תרע שנת - שרה חיי משמואל
 וכמו, שינוי בלתי הוא דאמת וידוע: ד"תרע שנת - ויצא משמואל שם; קפוס שאינו הוא מכזב היפוך שהוא שאמת ומובן, מכזבין מים נקרא

 היא אמת' בחי כי: ח"תרע שנת - בשלח משמואל שם; מכזבין מים נקרא שנה לשבעים אחת הפוסק מנהר מגור ה"זצללה ם"הרי ר"אדמו שדייק
 נקראים שנים לשבע אחת הפוסק נהר מי והנה: א"תרע שנת - בחקותי משמואל שם; מכזבין מים שנקרא הפוסק נהר היפוך על, שינוי לו שאין
 ק"כ שהגיד דידן תפילין של קשר וענין: ט"תרע שנת - תשא כי משמואל שםראה גם . וחליפין הפסק לו שאין דבר היא שאמת ומובן, מכזבין מים
 אותיות כי, דברים בזה להוסיף יש, תהדע בהיסח שאסורין תפילין וכענין הסרה בלי י"בהש המחשבה התקשרות שהוא ה"זצללה ר"אדמו אבי

' ירמי) וכתיב, ישקרו לא בנים המה עמי אך ויאמר( ג"ס' ישעי) ש"כמ שקר נקרא מתקיים שאינו דבר שכל וידוע, שקר מאותיות להיפוך קשר
, משתנה בלתי, נצח קיום ול שיש דבר הוא משקר והיפוך. מכזבין מים נקרא שנה לשבעים אחת' אפי הפוסק ונהר, אכזב כמו לי' תהי היו( ו"ט

' וגו ישועות כוס אומר הוא דוד וכן, פורענות במדת בין טובה במדה בין לך שמודד ומדה מדה בכל י"וברש מאדך ובכל' וגו ואהבת ש"בק ש"וכמ
 על בין הדין מידות על בין( ה"ה ט"פ ברכות) ובירושלמי דבר אהלל' בה דבר אהלל באלקים( ו"נ תהלים) ש"וכמ, ל"עכ', וגו אמצא ויגון צרה

' ישעי) ש"וכמ, יותר עוד בו נדבקים הם ו"ח עליהם שולטת הדין ומדת ש"ית ממנו ענושים כשהם דישראל ואדרבה, דבר אהלל הרחמים מידות
 כמה כל ביוא בשם ק"הרד ופירש', ה מפניך היינו כן' בחבלי תזעק תחיל ללדת תקריב הרה כמו, למו מוסרך לחש צקון פקדוך בצר' הוי( ז"ט ו"כ

' שחבלי שעה ובאותה שונאתו אינה לה גרם שבעלה שיודעת י"אעפ ללדת תקריב הרה כמו, ויאהבוך אליך שבים עת בכל הם ותיסרם שתכם
, בישראל אלא אינה זו ומדה. ל"עכ, לב בכל אליך ושבים יותר אותך אוהבים אנו ותיסרנו שתכנו בעת כי מפניך היינו כן, תאהבנו היא חזקים

 ז"וע, שבשמים באבוהון ישראל של קשר ענין וזהו. למעלה ופנה ובאלהיו במלכו וקלל והתקצף ירעב כי' והי( א"כ' ח שם) כתיב בזולתינו אבל
 ובמדת, האמת מדת מופיעה הכפורים ביום כ"וע: ט"תרע שנת כ"יוה ערב ט"תרע שנת - המועדים משמואל שם; דידן תפילין של קשר מורה

 נראה ואם, משתנה איננו בעצם שהוא דבר שכל. אמת איננו במקרה שהוא דבר וכל, בעצם שהוא דבר היא אמת כי. כאיםז לעולם ישראל האמת
 שמימיו נקרא שנה לשבעים הפוסק ונהר, אמת נקרא איננו כ"ע, יתמיד לא שהמקרה וידוע, במקרה שהוא דבר כ"וע, בלבד לשעתו הוא שינוי בו

 ש"כמ הגוים מחמת מסתעף והחטא, וטהורים נקיים הם בעצם וישראל, ישראל מהות עצם נתגלה האמת מדת שמאירה פ"ביוהכ כ"וע. מכזבין
 מחשבה' אפי כי, הרעים במעשיהם האויר את מקלקלין שהגויים האויר קלקול מחמת או, מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו( ה"ל ו"ק תהלים)

 נתברר וזה, ברוחניות הוא כן, הגוף את מקלקלת מושחת מאויר שנשימה בגשמיות וכמו, בזה דברנו וכבר, מפאנו ע"הרמ ש"כמ באויר נחקקת
 לעולם ישראל האמת ובמדת: ט"תרע שנת רבה הושענא - המועדים משמואל שם; זכאין לעולם ישראל האמת מדת ובהעמקת, האמת במדת
 והמקרה במקרה הוא שינוי וכל, משתנה בלתי קיום לו שיש דבר היא שהרי, אמת איננו במקרה שהוא וכל, בעצם שהוא דבר הוא שאמת, זכאין

 וישראל, ישראל מהות עצם אז נתגלה האמת מדת שמאירה פ"ביוהכ כ"ע. מכזבים מים נקרא שנה לשבעים אחת הפוסק נהר כ"וע, יתמיד לא
 כל כי. והעבירו ידו שנתן רחהק ראש על שעלה כמוץ( ה"ס' פ ר"ב) במדרש שהמשיל וכמו, במקרה הוא החטא וכל ונקיים טהורים הם בעצם

 שנשימה בגשמיות וכמו, האויר את מקלקלין הרעים במעשיהם שהגוים מפאת או, מעשיהם וילמדו בגוים שהתערבו מפאת נסתעפו החטאים
 .ברוחניות הוא כן הגוף את מקלקלת מושחת מאויר


