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       )ז" ל אּיֹוב:( ּבי ד  ּכל ָא דם י  חּתֹום 

 ּכי  אין ּבֹו ,  ּכי  ה ּצ ּדיק  ּב ע צמֹו  אי  א פ ׁשר  ל ה ּׂשיגֹו,  ל ד עת  ּכל ַאנ  ׁשי  מ ע ׂשהּו
יּו כל , י  די  אנ  ׁשיו  ה מק ר בין  א ליו- רק  על,  ּכי הּוא  ל מ ע לה  מ ּׂש כלֹו, ׁשּום  ּת פי סה

 ׁש הם ַאנ  ׁשי  מ ע ׂשה י  ר אים , י  די  ׁשרֹו אין  א נ ׁשיו- ּכי  על,  ה ּצ ּדיק ל ה בין  מ ע לת 
 ּכי  העֹו לם  אינ ם  רחֹו קים  ע די ן  מ הם , ּו ב הם י ׁש  ל הם  ּת פי סה ו  ה ּׂש גה, ּו ׁש ל מים

  א פ ׁשר לֹו  לי דע  מ ע לת  על  ּכן  מי  ׁשרֹו צה  ה א מת,  ּכ ך  ּכמֹו  מ ה ּצ ּדיק  ּב ע צמֹו- ּכל
 ׁש ה ּכ תב  ה חקּוק  ע ליו  אי , ו ז הּו  ּכמֹו  מ ׁשל  החֹו תם,  ה ּצ ּדיק  על י  די  אנ  ׁשיו

י  די  ׁש ּמ ּכין ּו מ צּי  רין -   רק  על, מ ח מת  ׁש האֹו תּיֹות  ּב ה פך,  א פ ׁשר  ל קרֹותֹו
ּו מ בינ ים ,  תּיֹות ו  ה ּצּיּו רים  ה חקּו קים  על  החֹו תםרֹו אים  האֹו,  החֹו תם  על  ׁש עו ה

 ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  ה ּצ ּדיק נ  ק רא  ּכל ָא דם, ּו בי ד  ּכל ָא דם  י חּתֹום: ו ז הּו,  ּכ תב  החֹו תם
י  מ ע ׂשה י  די ַאנ  ׁש- על,  ל ד עת  ּכל ַאנ  ׁשי  מ ע ׂשהּו"  ּכי ז ה  ּכל  הָא דם "):ב"ק ה לת י(

ו  גם  ה ּצ ּדיק הּוא  ּב חינ ת , ל" ּכ מ ׁשל  החֹו תם  ּכּנ , ּתּו כל  לי דע אֹותֹו,  ׁשל  ה ּצ ּדיק
ו  צ ּדיק הּוא  מאן , '"ו  צ א צָאיו  ח תם  ּבאֹות  ּב רית ק דׁש" ּכמֹו  ׁש ּכתּוב , חֹו תם

 ,:)ט"נ' נח ד' זוהר פ('  ּדנ  טר  ּב רית
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   ו  א פּלּו  מי ,  ּדע  ּכי  צ רי ך  לדּון  את  ּכל ָא דם  ל כף ז כּות
 ׁש ּבאֹותֹו  ה ּמ עט ,  צ רי ך  ל ח ּפׂש ו  ל מצא ּבֹו  איז ה  מ עט טֹוב,  ׁשהּוא  ר ׁשע  ּגמּור

ז ה -י  די- על, ו  דן אֹותֹו  ל כף ז כּות, ט טֹובו  על י  די ז ה  ׁשּמֹו צא ּבֹו  מ ע,  אינֹו  ר ׁשע
 ):ז" ּת ה ּלים ל(ו ז ה  ּב חינ ת , ו יּו כל  ל ה ׁשיבֹו  ּב תׁשּו בה,  מ ע לה אֹותֹו  ּב א מת  ל כף ז כּות

יר  הי נּו  ׁש ה ּפסּוק  מז  ה" ו עֹוד  מ עט ו  אין  ר ׁשע ו  ה תּבֹונ נ  ּת  על  מקֹומֹו ו  אינ ּנּו"
- על-ַאף,  ּפי  ׁשַא ּתה רֹו אה  ׁשהּוא  ר ׁשע  ּגמּור- על-ו ַאף,  לדּון  את  הּכל  ל כף ז כּות

 כן  צ רי ך ַא ּתה  ל ח ּפׂש ּו ל ב ּקׁש  ל מצא ּבֹו  מ עט טֹוב  ׁש ּׁשם  אינֹו  ר ׁשע ו ז הּו - ּפי
, ֹו עֹוד  מ עט טֹוב  ׁשּי ׁש ּבֹו  ע ד ין ׁש ּצ רי ך ַא ּתה  ל ב ּקׁש ּב, ו עֹוד  מ עט ו  אין  ר ׁשע

 אי ך  א פ ׁשר  ׁש אין ּבֹו  מ עט טֹוב ,  ּפי  ׁשהּוא  ר ׁשע- על- ּכי ַאף,  ׁש ּׁשם  אינֹו  ר ׁשע
ז ה -י  די-ו  על,  ּכי  אי ך  א פ ׁשר  ׁשּלא  ע ׂשה  איז ה  מ צו ה אֹו  ּד בר טֹוב  מּי  מיו,  ע די ן
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, ו ַא ּתה  ּדן אֹותֹו  ל כף  זכּות, א ּבֹו עֹוד  מ עט טֹוב  ׁש ּׁשם  אינֹו  ר ׁשע ׁשַא ּתה מֹו צ
 עד  ׁשּי ׁשּוב , ז ה ַא ּתה  מ ע לה אֹותֹו  ּב א מת  מ ּכף חֹו בה  ל כף ז כּות-י  די- על

 ּב ה ר ׁשע י  די  ׁשּמֹו צא - על, ו ז הּו ו עֹוד  מ עט ו  אין  ר ׁשע, ז ה-י  די- ּב תׁשּו בה  על
, ז ה ו  ה תּבֹונ נ  ּת  על  מקֹומֹו ו  אינ ּנּו-י  די- על,  ׁש ּׁשם  אינֹו  ר ׁשע, עֹוד  מ עט טֹוב

, ו  אינ ּנּו  ׁשם  על  מקֹומֹו  ה ראׁשֹון,  הי נּו  ּכ ׁש ּת תּבֹונ ן ו  ת ס ּת ּכל  על  מקֹומֹו ּו מ ד ר גתֹו
ו  דנ ין אֹותֹו  ל כף ,  איז ה נ  ק ּדה טֹו בה, עֹוד  מ עט טֹובי  די  ׁשּמֹו צ אין ּבֹו - ּכי  על
ז ה מֹו צי אין אֹותֹו  ּב א מת  מ ּכף חֹו בה  ל כף ז כּות ו  ה תּבֹונ נ  ּת  על -י  די- על, ז כּות

 : ו  ה בן, ל" מקֹומֹו ו  אינ ּנּו  ּכּנ 
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