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בּיד כּל אָדם יחתּוֹם :()איּוֹב ל"ז       
 כּי אין בּוֹ, כּי הצּדּיק בּעצמוֹ אי אפשׁר להשּׂיגוֹ,לדעת כּל אַנשׁי מעשׂהוּ
 יוּכל,ידי אנשׁיו המקרבין אליו- רק על, כּי הוּא למעלה משּׂכלוֹ,שׁוּם תּפיסה
 שׁהם אַנשׁי מעשׂה יראים,ידי שׁרוֹאין אנשׁיו- כּי על,להבין מעלת הצּדּיק
 כּי העוֹלם אינם רחוֹקים עדין מהם, וּבהם ישׁ להם תּפיסה והשּׂגה,וּשׁלמים
 על כּן מי שׁרוֹצה האמת אפשׁר לוֹ לידע מעלת,כּך כּמוֹ מהצּדּיק בּעצמוֹ-כּל
 שׁהכּתב החקוּק עליו אי, וזהוּ כּמוֹ משׁל החוֹתם,הצּדּיק על ידי אנשׁיו
ידי שׁמּכּין וּמציּרין- רק על, מחמת שׁהאוֹתיּוֹת בּהפך,אפשׁר לקרוֹתוֹ
 וּמבינים, רוֹאים האוֹתיּוֹת והצּיּוּרים החקוּקים על החוֹתם,החוֹתם על שׁעוה
 כּמוֹ שׁכּתוּב, הצּדּיק נקרא כּל אָדם, וּביד כּל אָדם יחתּוֹם: וזהוּ,כּתב החוֹתם
ידי אַנשׁי מעשׂה- על, "כּי זה כּל האָדם" לדעת כּל אַנשׁי מעשׂהוּ:()קהלת י"ב
 וגם הצּדּיק הוּא בּחינת, כּמשׁל החוֹתם כּנּ"ל, תּוּכל לידע אוֹתוֹ,שׁל הצּדּיק
 'וצדּיק הוּא מאן," כּמוֹ שׁכּתוּב "וצאצאָיו חתם בּאוֹת בּרית קדשׁ,חוֹתם
,(:דּנטר בּרית' )זוהר פ' נח ד' נ"ט
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 ואפלּוּ מי,דּע כּי צריך לדוּן את כּל אָדם לכף זכוּת
 שׁבּאוֹתוֹ המּעט, צריך לחפּשׂ ולמצא בּוֹ איזה מעט טוֹב,שׁהוּא רשׁע גּמוּר
זה-ידי- על, ודן אוֹתוֹ לכף זכוּת, ועל ידי זה שׁמּוֹצא בּוֹ מעט טוֹב,אינוֹ רשׁע
:( וזה בּחינת )תּהלּים ל"ז, ויוּכל להשׁיבוֹ בּתשׁוּבה,מעלה אוֹתוֹ בּאמת לכף זכוּת
"ועוֹד מעט ואין רשׁע והתבּוֹננתּ על מקוֹמוֹ ואיננּוּ" הינוּ שׁהפּסוּק מזהיר
-על- אַף,פּי שׁאַתּה רוֹאה שׁהוּא רשׁע גּמוּר-על- ואַף,לדוּן את הכּל לכף זכוּת
כן צריך אַתּה לחפּשׂ וּלבקּשׁ למצא בּוֹ מעט טוֹב שׁשּׁם אינוֹ רשׁע וזהוּ-פּי
, שׁצּריך אַתּה לבקּשׁ בּוֹ עוֹד מעט טוֹב שׁיּשׁ בּוֹ עדין,ועוֹד מעט ואין רשׁע
 איך אפשׁר שׁאין בּוֹ מעט טוֹב,פּי שׁהוּא רשׁע-על- כּי אַף,שׁשּׁם אינוֹ רשׁע
זה-ידי- ועל, כּי איך אפשׁר שׁלּא עשׂה איזה מצוה אוֹ דּבר טוֹב מיּמיו,עדין
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, ואַתּה דּן אוֹתוֹ לכף זכוּת,שׁאַתּה מוֹצא בּוֹ עוֹד מעט טוֹב שׁשּׁם אינוֹ רשׁע
 עד שׁיּשׁוּב,זה אַתּה מעלה אוֹתוֹ בּאמת מכּף חוֹבה לכף זכוּת-ידי-על
ידי שׁמּוֹצא בּהרשׁע- על, וזהוּ ועוֹד מעט ואין רשׁע,זה-ידי-בּתשׁוּבה על
,זה והתבּוֹננתּ על מקוֹמוֹ ואיננּוּ-ידי- על, שׁשּׁם אינוֹ רשׁע,עוֹד מעט טוֹב
, ואיננּוּ שׁם על מקוֹמוֹ הראשׁוֹן,הינוּ כּשׁתּתבּוֹנן ותסתּכּל על מקוֹמוֹ וּמדרגתוֹ
 ודנין אוֹתוֹ לכף, איזה נקדּה טוֹבה,ידי שׁמּוֹצאין בּוֹ עוֹד מעט טוֹב-כּי על
זה מוֹציאין אוֹתוֹ בּאמת מכּף חוֹבה לכף זכוּת והתבּוֹננתּ על-ידי- על,זכוּת
 : והבן,מקוֹמוֹ ואיננּוּ כּנּ"ל
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