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ׁשרּבֹונםאׁשריאׁשריאׁשריאׁשרי הּקדֹוׁש העם ©§¥¨¨©¨¤¦¨
להם וקֹורא עליהם ¤¨¥§¤¥£¥©§מבּקׁש

אליו. ¨¥¨§¨§לקרבם

רֹוציםואזואזואזואז הּקדֹוׁש העם §¨¨¨©¨¦
לבית ּולהּכנס ¥§¥¨¦§¥©§¦§להתחּבר
ׁשּמקּדים מי וכל ¦§©¤¦¨§¤¤§©הּכנסת,
עם מתחּבר ¦¥©§¦¨¦ּ̈בראׁשֹונה,
ּבא אחד. ּבחּבּור Ÿ¨¤¦§¨¦§©הּׁשכינה
ׁשּנמצא ראׁשֹון אֹותֹו ¨§¦¤¦¥§ּוראה,

הּכנסת הּכנסת)ּבבית ּבבית (ּומאריךְ  §¥©§¤¤©£¦§¥©§¤¤

עֹומד ׁשהּוא חלקֹו, אׁשרי -©§¥¤§¤¥
הּׁשכינה. עם צּדיק ¨¦§©¦¦©©§©§ּבדרּגת

סֹוד ח)וזהּו ּומׁשחרי(משלי §¤§©£©
ּבמעלה עֹולה זה ¨£©§¤¤¦§ª¨§¦ימצאנני.
הרי ּתאמר, ואם ¥£©Ÿ¦§¨§¤עליֹונה.
ׁשהּקדֹוׁש ּבׁשעה ¨©¤¨¨§¦ׁ̈שנינּו,
הּכנסת לבית ּבא הּוא ¤¤§©¥§¨ּ̈ברּוךְ 
מּיד עׂשרה, ׁשם מֹוצא ¨¦¨¨£¨¥Ÿ§ולא
ׁשאֹותֹו אמרּת, ואּתה ¤¨§©¨¨©§¥ּכֹועס.
מתחּבר ׁשּמקּדים, ¥©§¦¦§©¤¨¤אחד
ּבדרּגת ועֹומד ©§©§¥§¨¦§©ּבּׁשכינה

¦©צּדיק?!

ּבניאּלאאּלאאּלאאּלא,,,, לכל ׁשּׁשלח למלךְ  ¤¨§¤¤¤¨©§¨§¥
ּביֹום עּמֹו ׁשּיּמצאּו §¦§¨¦¤¦̈העיר
ׁשהיּו עד ּפלֹוני. ּבמקֹום ¨¤©¦§¨§¦§ּפלֹוני
ּומצא הּמלךְ  ּבא ּבינתים מקֹום. אֹותֹו אל ּובא אחד הקּדים העיר, ּבני אֹותם עצמם את ¨¨¤¤©¨¦©§¥¨¤¨¨¤¦§¦¦¨¥§¨¨§©¤¦§©§מזּמנים
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לבא ׁשהקּדים איׁש אֹותֹו Ÿ¨¦§¦¤¦¤את
הם אּיה לֹו, אמר ¥¥©©¨¨§לׁשם.
לֹו, אמר העיר? ּבני ©¨¦¨¥§¦§ּפלֹונים
מהם, הקּדמּתי אני ¤¥¦§©§¦¦£¦מֹורי,
לפקּדת אחרי ּבאים הם ©ª§¦©£©¦¨¥¥£©והרי
ּבעיני הּוטב ואז ¥¥§©¨§¤¤©הּמלךְ .
עּמֹו ׁשם ויֹוׁשב ¦¨¥§¤¤©הּמלךְ ,
אהּוב ונעׂשה עּמֹו, £¤£©§¦¥©§ּומדּבר
העם, ּכל ּבאּו ּבינתים ¨¨¨¨¦©§¥¤¤©הּמלךְ .
וׁשלח הּמלךְ  עּמם ©¨§¤¤©¨¦¥©§¦§והתּפּיס
אם אבל לׁשלֹום. ¦¨£¨§¨אֹותם
באים, לא העיר ּבני ¦¨Ÿ¦¨¥§¨אֹותם
לפני לדּבר מקּדים לא ¥§¦¥©§¦§©Ÿ¨¤§ואחד
ּבׁשבילם להראֹות ¨¦§¦¨¥§¤¤©הּמלךְ 
ּכֹועס מּיד יבאּו, ּכּלם ¥¨¦ª¨¨Ÿ¥£¤ׁשהרי

הּמלךְ . ¤¤©¥§ורֹוגז
הקּדיםאףאףאףאף ׁשאחד ּכיון ּכאן, ©¨¥¨¤¤¨¦§¦

ּוׁשכינה הּכנסת, ּבבית ¨¦§¤¤§©¥§¨§¦§ונמצא
נחׁשב אז אֹותֹו, ּומֹוצאת ¨§¤¨¥¨ּ̈באה
ׁשהרי ׁשם, נמצאּו ּכּלם ¥£¤¨§§¦¨ª¦§ּכאּלּו
מּיד ׁשם. להם האריךְ  ¨¦¨¤¨¦¡¤¤זה
ׁשכינה עּמֹו ¨¦§¦¤¤©§¦מתחּברת
ונֹודע אחד, ּבזּוּוג ¨§¨¤¦§¦§§ויֹוׁשבים
ּבדרּגת אֹותֹו ּומֹוׁשיבה ©§©§¨¦¨¦עּמּה,
מקּדים לא אחד ואם ¦§©Ÿ¨¤¦§¦©צּדיק.
ּכתּוב? מה ׁשם, נמצא ¨©¨¨§¦Ÿ§ולא

נ) איׁש.(ישעיה ואין ּבאתי ¦¥§¦¨©©מּדּוע
אּלא עׂשרה, ואין כתּוב ¨¤¨¨£¥§¨Ÿלא
עּמי להתחּבר איׁש, ¦¦¥©§¦§¦¥§ואין
איׁש ׁשּנאמר ּכמֹו אלי, ¦©¡¤¤§©¥§¦להיֹות
ּבדרּגת להיֹות ©§©§§¦¦Ÿ¡̈האלהים,

¦©צּדיק.
ׁשּכתּובולאולאולאולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו בא, לא אחד יֹום אם עליו וׁשֹואלת עּמּה, ׁשּנֹודע אּלא (שם)עֹוד, §Ÿ¤¨¤¨¦¨§¤¤¨¨¦¤¨Ÿ¨§¤¥©§¤¨
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