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1  מתוך שיעור נקודה טובה נקודה רעה, יוסף ויהודה משפיע ומנהיג.

דוד  ענין  להבין  צריך  וגם  ויהודה.  יוסף  ענין  להבין 
מלשון  הוא  מלכות  אחד  דמצד  המלכות,  בחינת  המלך 
מלך, שמולך על העם ויש לו תקיפות, ומצד שני מבואר 
והיא במדריגה  ליה מגרמיה כלום,  לית  בקבלה דמלכות 

התחתונה.

ב’ מיני מדריכים

העולם  עם  היושב  א’  מדריכים,  מיני  ב’  יש  הנה 
באחדות, ומדריך אותם לעבודת השי”ת, כמו מלך השולט 
ומנהיג העם בכל הענינים השייך להם, ויושב עמהם בגלוי 
ובאחדות. ויש מדריך היושב מופשט בביתו ביחודות, אבל 
כשיוצא מביתו מבין לאנשים אחרים ומדריכם, כמו נביא 
ויוצא  מהעם,  מופשט  ודביקות  בבדידות  בביתו  היושב 
ואומר מה שמגלין לו מן השמים. ויש עוד נפק”מ בין מלך 
לנביא, דמלך נתמנה ע”י מינו, דבני העם רוצים שימלוך 

עליהם, משא”כ נביא נשתלח מן השמים, בלי שום מינו.

ישבו  צדיקים  דהרבה  הצדיקים,  אצל  ג”כ  היה  וכן 
מהלך  וזהו  ישיבה,  ראשי  שהיו  או  החסידים,  עם  ביחד 
צדיקים  הרבה  אבל  דאתגליא,  עלמא  בבחינת  האחדות 
וזהו  ביחודות,  והתפללו  בביתם  וישבו  בפרישות,  נהגו 

מהלך היחודות בחינת עלמא דאתכסיא.

הוא  דיהודה  ויהודה,  יוסף  כמו  הם  אלו  בחינת  ב’ 
וכל  באחדות,  עמהם  ויושב  בגלוי  ומדריך  מלך  בבחינת 
אחד רוצה שיהיה מלך, וזהו ששלח יהודה להורות לפניו 
לתקן לו בית התלמיד )רש”י בראשית מ”ו כ”ח(. ויוסף הוא 
נזיר אחיו  ומדריך היושב בפרישות בביתו  נביא  בבחינת 
בבחינת  להם,  ומשפיע  יוצא  ומשם  כ”ו(,  מ”ט  )בראשית 
מלך ונביא העומד למעלה מהעם, וכולם נכנעים תחתיו 
כמו  שלו,  גבוה  להנקודה  להשתחוות  וצריכין  בע”כ, 

שרואין בחלום יוסף. 

גם בעבודת ה’ זהו ב’ דרכים היאך יהודי יכול לקשר 

עצמו להקב”ה, א’ הדרך של יוסף שהוא בחינת היחידות 
ודביקות  הפרישות  עבודת  וזהו  הזה,  מהעולם  למעלה 
וביטול  והשתחוואה  במוח,  השגות  ולהשיג  במחשבה 
לנקודה של הקב”ה שהוא למעלה מהאדם. ב’ הדרך של 
דהיינו  הזה,  העולם  בתוך  האחדות  בחינת  יהודה שהוא 
היום,  וסדר  ומצוות מעשיות  ע”י התורה  שמקשר עצמו 

שהם עבודת הנמצאים בתוך העולם הזה. 

נקודה טובה ונקודה רעה

בחינת  הוא  דיוסף  עכשיו,  עד  שביארנו  מה  הנה 
היחודות ודביקות במחשבה, ויהודה הוא בחינת האחדות 
להם  שיש  טובה  הנקודה  זהו  בפועל,  מעשיות  ומצוות 
בנפשם. אבל זה לעומת זה יש להם ג”כ נקודה רעה, שעל 
ידו יכולין לימשך אחר כח הטומאה, כמו שנמשכין אחר 
כח הקדושה ע”י הנקודה טובה, וזהו הנסיון אם לימשך 

לכאן או לכאן.  

הגבוה  במדריגה  רעה  הנקודה  אין  לעולם  והנה 
יורד מדריגה  שלהם, אלא הנקודה רעה הוא, שכל אחד 
נמצא  כשהיה  עומד  היה  שבו  מהמדריגה  למטה,  אחד 
במצב של הנקודה טובה, דהיינו שיוסף יוצא מהיחודות, 
ונופל לתוך האחדות, להיות ביחד עם העם בתוך העולם 
הזה. ויהודה יוצא מהאחדות, ונופל לתוך היחודות, להיות 

מתחת העם למטה מהעולם הזה.  

כי הנה הנקודה רעה של יוסף הוא, שבאים לו הרבה 
ספיקות ופחדים, אולי אינו הולך בדרך הטוב, ואולי אינו 
לו,  ואובד התוקף ומהות שהיה  עושה כלל רצון הבורא, 
ורוצה להרגיע הפחד ע”י הסכמת אחרים, שישפיע להם 
ומהות  התוקף  יתחזק  ועי”ז  תחתיו,  נכנע  יהא  אחד  וכל 
ורוצה  וגאווה,  הכבוד  תאוות  אחר  שנמשך  יש  או  שלו. 
לו  יהא  ועי”ז  אותו,  יכבדו  שהם  כדי  לאחרים  להשפיע 
נופל  הללו  מסיבות  אחד  וע”י  תוקף.  ויותר  וודאית  יותר 



להם  להשפיע  העם  אחר  ונמשך  ודביקות,  מהפרישות 
נקודה  זהו  יוסף  ואצל  באחדות,  עמהם  ולישב  בגילו, 
רעה, שעושה כן מחמת נגיעה עצמי כנ”ל, משא”כ יהודה 
משום  שלו,  הנקודה  עצם  מחמת  בגילו  ומנהיג  משפיע 

שכך רוצה הבורא. 

להרגיש  שמתחיל  הוא,  יהודה  של  רעה  והנקודה 
לכלום,  ראוי  שאינו  וחושב  בנפשו,  ושפלות  חסרון 
ומתייאש מן הרחמים, ונכנס לתוך עצבות ומרה שחורה, 
ואין  ומצוות,  תורה  ועשיית  מהאחדות  נופל  זה  ומחמת 
לו שום חיות לישב עם העם, ואינו רוצה להשפיע להם, 
ויוצא מסביבות האנשים. וזהו נקודה רעה דיחידות הזה 
נמצא למטה מהאחדות, להיפך מיחודות של יוסף שהוא 

למעלה מהאחדות.

נופלים לתוך הנקודה רעה,  ויהודה שניהם  וכשיוסף 
דיוסף מתנהג בבחינת האחדות, ויהודה מתנהג בבחינת 
ויהודה,  יוסף  בין  ומחלוקת  פירוד  נעשה  אזי  היחודות, 

משום שכל אחד נוטל הנקודה של חבירו. 

תיקון הנקודה רעה

רעה  הנקודה  ובין  יוסף,  של  רעה  הנקודה  בין  והנה 
אלא  רעה,  נקודה  דווקה  שזה  הכוונה  אין  יהודה,  של 
צריכין לתקן ולברר הנטיה וההרגשה של הנקודה רעה, 
זה  מכח  ימשך  שלא  דהיינו  הקדושה,  לתוך  ולהעלותו 

אחר הקליפה, אלא אדרבה יתקרב יותר להקדושה. 

של  ההרגשה  דכשבא  בטחון,  הוא  יוסף  של  הבירור 

פחד ודאגה, אולי אינו הולך בדרך הטוב, אינו הולך מכח 

בוטח  אלא  הפחד,  להרגיע  כדי  לאחרים,  להשפיע  זה 

בה’, שיכול לגמור ולהגיע לתפקידו, ועי”ז מתבטלים כל 

הפחדים, ומתחזק התוקף ומהות שלו, כמו שמצוני ביוסף 

כשישב בתפיסה, בתחלה אמר להשר המשקים שיעזרהו, 

ואח”כ התחרט ובטח בה’, כמו שאיתא במדרש )ב”ר פ”ט 

ג’( אשרי הגבר אשר שם ה’ מבטחו )תהילים מ’(, זה יוסף, 

והנסיון היה, שהיה נראה ליוסף כאילו אינו יכול להוציא 

אלא  מזה,  יפחד  ולא  לגלות,  שצריך  שלו  הנפש  כוחות 

יבטח בה’ שיגיע לתכלית השלימות, וזהו ענין ואני אבטח 

2  וזהו הטעם דבשעה שיצא התניא מתפיסה, שר ואני אבטח בך, דענין התפיסה היה, לתקן ע”י בטחון הנקודה רעה של יוסף, לבטוח בה’ שיכול לגלות ולהוציא הגילו שלו.

3  הרמב”ם כתב בפרק ב’ מהלכות תשובה ה”ו דעשרת ימי תשובה הם מסוגלים לתשובת יחיד, ואפשר לפרשו בב’ אופנים, א’ דהיינו למי שנפל ליחידות שלמטה מהאחדות, ויכול עכשיו לעשות תשובה 
לחזור להציבור. ב’ דהכוונה להיחודות של יוסף הגבוה מהאחדות, דבימים אלו אפשר להגיע למדריגה זו, משום שמתגלה מחשבה העליונה, וזה שייך לר”ה ויו”כ.

4  מתוך שיעור נקודה טובה נקודה רעה ב’.

בך2.

יהודה הוא תפלה, דכשמתחיל להרגיש  והבירור של 
חסרון בנפשו, אינו נופל לתוך יאוש ועצבות, אלא מתפלל 
וצועק לה’, שיושיעו ויוציאו מתוך הצרה, ותפלה פירושו 
כלום  לעשות  יכול  ואינו  להקב”ה,  להגיע  שצריך  הכרה 
בלעדו יתברך, אלמלא הקב”ה עוזרו אינו יכול לו, ומוסר 
את עצמו ביד הקב”ה, וזה נקרא ג”כ אמונה שמאמין בה’, 
לטב  רחמנא  דעביד  וכל מה  כל המעשים,  עושה  שהוא 
עביד, דה’ יודע מה שטוב לו, וזהו ענין ואמונתך בלילות. 
ממקום  הניצוצין  להעלות  תשובה,  של  הבירור  יש  ועוד 
הפי’  דזהו  האחדות,  למקום  ולחזור  שנפל,  היחודית 
ומצוות,  תורה  מלקיים  העם  מתחת  שנפל  תשובה,  של 

ומתחרט וחוזר להאחדות, לעבוד את הבורא ב”ה.

דוד המלך

והנה דוד המלך הוא מזרעו של יהודה, והוא בבחינת 
המלכות של יהודה. והנה אצל יהודה בעצמו רואין ביותר 
הנקודה טובה, המלוכה והממשלה, אמנם אצל דוד רואין 
יותר הבירור דנקודה רעה של יהודה, ענין התפלה ואמונה, 
כמו שרואין שחיבר ספר התהילים, והתפלל לה’ מעומק 
הצרה וקליפה, וגם מלא עם אמונה ובטחון. וכן רואין אצל 
ע”ב(  ד’  )ע”ז  חז”ל  שאמרו  מה  וזהו  התשובה,  ענין  דוד 
לא דוד  ראוי לאותו מעשה, אלא למה עשו לומר לך, ]פי’ 
רש”י גזירת המלך היתה ליתן פתחון פה לשבים[, משאם 
יחיד3  ענין תשובת  חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, 
היינו למי שנפל למקום היחידות שהוא למטה מהאחדות, 
לחיות  וחוזר לאחדות,  ויוצא מהיחודות  ועכשיו מתחרט 

ביחד עם העם ללמוד ולהתפלל עמהם. 

ירבעם בן נבט

וכן ירבעם בן נבט היה מזרעו של יוסף, ונמשך אחר 
הנקודה רעה של יוסף, שמלך על ישראל ורצה המלוכה 
הגמרא  ביאור  וזהו4  לע”ז.  העם  כל  והטה  עצמו,  לצורך 
בסנהדרין )ק”א ע”ב( מפני מה נענש ירבעם, מפני שהוכיחו 
את רחבעם ברבים, ולכאורה יש להבין דבפשטות אין זה 
אלא עוון צדדי. ונראה דהכוונה לענין הנ”ל, דהחטא היה  



לו  שהיה  דהיינו  ברבים,  המוסר  ע”י  ההנהגה  כח  שנטל 
וזהו  הרע,  יתגלה  שלא  כדי  העם  הנהיג  זה  ומכח  פחד, 
צריך  היה  אלא  הדרך,  זה  ואין  יוסף,  של  רעה  הנקודה 
בה’,  בטחון  ע”י  הפחד  ולהרגיע  רעה,  הנקודה  לברר 
וכח ההנהגה צריך להיות מכח הנקודה טוב, ממצב של 

דביקות, להשפיע ולהכניס אלקות בתוך היהודים. 

בחינת המלכות, יוסף ודוד

זה שביארנו, שכל בחינה כלול מב’  יסוד  והנה עפ”י 
היטב הסתירה  מובן  רעה,  ונקודה  טובה  נקודה  נקודות, 
ענין  היא  שבה  טובה  הנקודה  דמצד  המלכות,  בבחינת 
לה  לית  שבה  רעה  הנקודה  ומצד  ושליטה,  המלוכה 

מגרמה כלום, ומרגיש חסרון בנפשו. 

כשמדברים  חסידות  ספרי  רוב  מה שכתבו  מובן  וכן 
מיוסף ודוד, דיוסף הוא דביקות ויושב סגור בביתו, ואין 
רואין שום תנועה מבחוץ, ודוד הא להיפך שיושב ביחד 
כמוש”כ  חיצונים,  תנועות  עם  ומתפלל  ולומד  העם,  עם 
)שמואל ב’ ו’ ט”ז( המלך דוד מפזר ומכרכר לפני ה’, שהם 
מדברים מצד הנקודה טובה שלהם, ]וכן הצדיקים שלנו 
בית  מלכות  של  ואש  ההתלהבות  מענין  ביותר  מדברים 
ואין זה סתירה עם מה שמוצאים בספרים אחרים  דוד[. 
ואצל  ותפלה,  תשובה  היינו  דדוד  ועוד(,  צדוק  ר’  )ספרי 
מדברים  דהם  הטוב,  היותר  צד  על  הולך  הכל  יוסף 

מהנקודה רעה שלהם. 

מצד הנקודה רעה דוד למעלה מיוסף

והנה מצד הנקודה טובה, מדריגת יוסף גבוה למעלה 
ענין  דאסכסייא  עלמא  נקרא  דיוסף  יהודה,  ממדריגת 
המוציא  דאתגליא,  עלמא  נקרא  ודוד  ובכח,  המחשבה 

מכח אל הפועל מה שהיה ליוסף במחשבה.

שניהם  ודוד  כשיוסף  רעה,  הנקודה  מצד  אמנם 
מתקנים הנקודה רעה שלהם, יוסף ע”י בטחון, ודוד ע”י 
דענין  מיוסף, משום  יהודה למעלה  אזי  ותפלה,  תשובה 
התשובה ותפלה מן המיצר קראתי י”ה, גדול יותר מענין 
שתפשו  הבטחון. וזהז מה שאיתא בסנהדרין )ק”ב ע”א( 
ובן  ואתה  ואני  בך  חזור  לו  ואמר  בבגדו  לירבעם  הקב”ה 
ישי נטייל בגן עדן, אמר לו מי בראש, בן ישי בראש, דענין 
כנ”ל,  יוסף  של  רעה  הנקודה  לתקן  היה  נבט  בן  ירבעם 
]או משום שהם דיברו מצד הנקודה רעה[, ומצד תיקון 

5  מתוך שיעור ג’ מיני בטחון, ברכת יעקב יוסף יהודה.

הנקודה רעה דוד הולך בראש. 

ועפי”ז מובן עוד סתירה, דבפשטות יוסף הוא למעלה 
דלאה  להיפך,  מבואר  ורחל  בלאה  ולכאורה  כנ”ל,  מדוד 
דאתגלייא,  עלמא  נקרא  ורחל  דאסכסייא,  עלמא  נקרא 
ויהודה בנו של לאה. אלא  יוסף היה בנו של רחל  והלא 
הביאור הוא כנ”ל דיוסף ויהודה הם זכרים, ומצד הדוכרא 
מיהודה,  למעלה  יוסף  נמצא  שם  טובה  הנקודה  דהיינו 
אבל רחל ולאה הם נקיבות, ומצד הנוקבא דהיינו הנקודה 

רעה שם נמצא לאה למעלה מרחל כמו שביארנו.

ברכת יעקב וברכת משה5

משה  מברכת  וכן  ויחי,  בפרשת  יעקב  מברכת  והנה 
מפנימיות  הרבה  ללמוד  אפשר  הברכה,  וזאת  בפרשת 
בברכת  היטב  נעיין  וכד  חסידות.  ע”פ  השבטים  ענין 
יהודה, מדבר  ויהודה מבואר, דכשיעקב מברך את  יוסף 
מדבר  יוסף  את  וכשמברך  יהודה,  של  טובה  מהנקודה 
בעיקר מהנקודה רעה של יוסף, וברכת משה הוא להיפך, 
דביהודה מדבר מהנקודה רעה של יהודה, וביוסף מדבר 

מהנקודה רעה של יוסף.

כי הנה יעקב מברך את יהודה, לא יסור שבט מיהודה 
וגו’ ולו יקהת עמים )בראשית מ”ט י”א(, וזהו הנקודה טובה 
הבא  והממשלה  המלוכה  שלו,  ההנהגה  כח  יהודה,  של 
בטבע, והעם נהנה מהמלוכה. אבל משה מדבר מהנקודה 
רעה, שמע ה’ קול יהודה )דברים ל”ג ז’(, דהיינו במצב של 

יחידות ועצבות, וצריך לעשות בירור ע”י תפלה.

רעה,  מהנקודה  מדבר  יעקב  יוסף,  בברכת  אבל 
כ”ג(,  מ”ט  )בראשית  חצים  בעלי  וישטמהו  ורבו  וימררהו 
ותשב  שאמר  כמו  בטחון,  ע”י  הבירור  מענין  מדבר  וכן 
באיתן קשתו )שם כ”ד(, ופ’ רש”י על כבישת יצרו באשת 
אדוניו וכו’, דכשבא עת של נסיון, בוטח בה’ להתגבר על 
ועוד פי’ רש”י עפ”י התרנום  ולחזק התוקף שלו.  הנסיון 
ולמבטח,  לקשת  לו  היתה  הקב”ה  של  שאיתנו  בשביל 
פחד  לו  כשיש  הקב”ה,  של  מהבטחון  התוקף  ענין  וזהו 
על התוקף ומהות שלו. אבל משה מדבר מהנקודה טובה, 
מבורכת ה’ ארצו )דברים ל”ג י”ג(, ]וברש”י שם אתה מוצא 
זו הוא  וברכה  ברכתו של משה כעין ברכתו של יעקב[,  
שהארץ שלו מקבל מהשי”ת, וזהו כשיוסף נמצא במצב 
וכן  של דביקות, ובוטח בה’ ומקבל תענוג מהבורא ב”ה. 
ומראש הררי קדם )שם ט”ו(, ופ’ רש”י  מה שמברך אותו 
מגיד שקדמה בריאתן לשאר הרים, דהיינו שיוסף נמצא 



ומקבל ההשגחה והשפעה קודם  למעלה מהעולם הזה, 
לכל העולם )עיי”ש בשפתי חכמים(, וזהו ורצון שוכני סנה.

מדבר  ומשה  מיעקב,  יותר  גדול  רבינו  משה  והנה 

יהודה,  של  רעה  ומהנקודה  יוסף,  של  טובה  מהנקודה 

ואצל  יותר הנקודה טובה,  גדול  יוסף  מכאן מוכח דאצל 

יהודה גדול יותר לברר הנקודה רעה לשם שמים.

ג’ מיני בטחון6

בטחון,  מיני  ג’  שיש  נמצא  שביארנו  מה  מכל  והנה 

א’ הבטחון של דוד, וזהו כשאדם נמצא בעת צרה, ואינו 

ואין לו דרך היאך לצאת מזה.  מוצא שום עצה ותשויה, 

וישליך  הקב”ה,  מאת  בא  שהכל  ויכיר  ידיו,  את  שיגביה 

עצמו על השי”ת, ויבטח בה’ כבן המאמין באביו, דבוודאי 

יודע מה שטוב לו,  וזה נקרא יותר בלשון אמונה7. 

ב’ הבטחון של יוסף הכתוב בברכת יעקב, בטחון על 

התוקף ומהות, וזהו בשעה שאדם עומד באמצע עבודה, 

ומפחד אולי אינו ראוי, ולא יוכל לגמור ולהגיע לתכליתו, 

יוכל להתגבר על הנסיונות, שיבטח בה’  או מפחד שלא 

כוחות  ויגלה  ויוציא  השלימות,  לתכלית  להגיע  שיכול 

הנפש שלו, ויכול להתגבר על התאוות,  והתוקף ומהות 

שלו הוא באופן הטוב. 

וזה אינו דומה להבטחון של דוד, דדוד יורד במקומות 

הנמוכים בהעדר וחסרון, למקום היחודית הנמצא למטה 

מהעולם הזה, ומוצא את עצמו בעת צרה, ואז צריך בטחון 

ותפלה כנ”ל, אבל כשנמצא במצב של ממשלה אינו צריך 

במקומות  יורד  שאינו  להיפך,  הוא  יוסף  משא”כ  בטחון. 

הנמוכים ליחודות שהוא מתחת העולם, מש”ה אין צריך 

שם לבטחון, אלא כשנמצא באמצע עבודה והשפעה, ויש 

לו נסיון של פחד, ורוצה ליכנס לתוך האחדות, אז צריך 

בטחון על התוקף ומהות.

6 מתוך שיעור הנ”ל, ושיעור ג’ מיני בטחון ב’.

7 באופן כללי זה נקרא ג”כ תפלה, הגם דבאמת הם ב’ דרכים שיכולים לעשות בעת צרה, דאפשר להתפלל ואפשר לבטוח בה’, מ”מ נקראים שניהם תפלה לערך הבטחון של יוסף, הבוטח על עצם המהות 
שלו כמו שמבואר בפנים.

8 יסוד דז”א זהו עצם ההתגברות נגד פוטיפר ]וכל המדות נכללין בזה[, ומלכות דז”א זהו כמו הנוקבא שפירושו בטחון כמו אצל מלכות דדוד,

9 עפי”ז מובן הטענה שיש על משה רבינו, וארא אל אברהם יצחק ויעקב ולא הרהרו אחר מדותי, ואתה אמרת למה הרועתה, דהבטחון של האבות היה בבחינת המלכות, ]כמו שרואין דבזכות זה ירשו ארץ 
ישראל, וא”י הוא בחינת המלכות[, מש”ה בטחו בהשי”ת דבוודאי יקיים מה שאמר, משא”כ הבטחון  של משה הוא בבחינת החכמה, כמש”כ בליקוטי מוהר”ן תורה י”ג, והבטחון הזה הוא דטובה המצב כמו 

שהוא, ובאמת אינו צריך כלום, וגילו זה עדיין לא היה עד מתן תורה.

יוסף  של  טובה  הנקודה  בטחון,  של  ג’  מדריגה  ויש 

הרצונות,  כל  המבטל  בטחון  וזהו  משה,  בברכת  הכתוב 

ואין לו שום רצון עצמי, ובטל ומבוטל להשי”ת, ומתענג 

שפי’  כמו  בעצמו,  הקב”ה  רק  כלום  צריך  ואינו  ה’,  על 

המגיד מקאזניץ מש”כ נגילה ונשמחה בך שאין אנו רוצים 

המדות, אלא בך אנו רוצים הקב”ה בעצמו. 

וזה אינו דומה להבטחון של דוד, דבבחינת דוד נראה 

לו  שיש  נמצא  הישועה,  ורוצה  וצרה,  רע  שיש  להאדם 

רצון עצמי, אלא שבוטח בה’ שמבין מה שטוב לו. משא”כ 

אצל יוסף אינו מכיר כלל שיש רע, ואין לו שום רצון עצמי.

תמצית יש ג’ מיני בטחון, א’ בחינת דוד, כשאדם נמצא 

בעת צרה, ויש לו רצון שה’ יושיעו, ובוטח בה’, וזה נקרא 

של  הבטחון  ב’  מלכות.  נקרא  תפלה  וכן  הכללי,  מלכות 

יוסף שפי’ רש”י בותשב באיתן קשתו, דהיינו בטחון על 

התוקף ומהות האדם, וזה נקרא מלכות דז”א8. ג’ הבטחון 

של יוסף בברכת משה מבורכת ה’ ארצו, שנעשה מקבל 

וזה  ובוטח בה’ ובאמת אינו רוצה כלום,  ממש מהקב”ה, 

נקרא חכמה דז”א9.

הנוגע למעשה

נפשו  בפנימיות  לו  יש  ואדם  אדם  כל  והנה 

צריך  ואחד  אחד  וכל  רעה,  ונקודה  טובה  נקודה 

הנקודה  מהו  ולמצוא  בנפשו,  היטב  ולעיין  לבקש 

ובזמן                                                                                                                                             שלו,  רעה  הנקודה  ומהו  שלו  טובה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                    שמתגלה הנקודה רעה, צריכין ליזהר שלא 

כמו  ולהעלותו  לבררו  צריכין  אלא  זה,  מכח  ח”ו  ליפול 

שביארנו.


