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הםּכהּכהּכהּכה מי לּסריסים, ה' אמר Ÿ¨©©¨¦¦¦¥
החבריםהּסריס הם אּלּו ים? ©¨¦¦¥¥©£¥¦

ּבּתֹורה ¨©¦§©§¦¤ׁשּמׁשּתּדלים
ׁשׁשת ּכל עצמם ¤¥¨¨§©¦§¨§ּומסרסים
ּבּתֹורה, ועֹוסקים הּׁשּבת ¨©¦§§¨©©¥§ימי
את מזרזים הּׁשּבת ¤¦§¨§¨©©¥§ּובליל
מּׁשּום ּבזּוּוגם ¦¨¦§¨§©עצמם
העליֹון הּסֹוד §¤¨©¦§¤ׁשּיֹודעים
מזּדּוגת ׁשהּגבירה ¤¤©§¦¨¦§©¤¨¨§ּבׁשעה

¤¤©ּבּמלךְ .

סֹודואֹותםואֹותםואֹותםואֹותם ׁשּיֹודעים חברים §¨£¥¦¤§¦
לאמּונת לּבם מכּונים ©¡¤¨¦¦§©§¤זה,
ּבפרי ּומתּברכים ¦§¦¦§¨§¦¨¦רּבֹונם,
וזהּו הּלילה. ּבאֹותֹו ¤§¨§©©§¤¥§מעיהם
ּכמֹו יׁשמרּו, אׁשר §§§¦¤£¨¤ׁשּכתּוב
את ׁשמר ואביו ¤©¨¦¨§©¡¤¤ׁשּנאמר

¨¨©הּדבר.

וּדאי,ונקראיםונקראיםונקראיםונקראים סריסים §¦§¨¦¨¦¦©©
למצא לׁשּבת לחּכֹות Ÿ§¦¨©§©§¦§¦ּבׁשביל
ׁשּכתּוב רּבֹונם, רצֹון ¨¤¨¦§¤את
ּזה מה חפצּתי. ּבאׁשר ¤©¦§¨¨¤£©£¨ּובחרּו
זּוּוג זה חפצּתי? ¦¤¦§¨¨¤£©ּבאׁשר
ּבבריתי, ּומחזיקים ¦¦§¦¦¦£©¨¦§©הּגבירה.
סתם. ּבבריתי אחד. ¨§¦¦§¦¨¤Ÿ©הּכל

הּזה. הּסֹוד ויֹודע הּזֹו ּבּקדּׁשה ׁשּמתקּדׁש מי ׁשל חלקֹו ¤©©©¥§©¨ª§©¥©§¦¤¦¤§¤¥§©אׁשרי
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ימיםּבאּבאּבאּבא ׁשׁשת ּכתּוב ּוראה, Ÿ§¥¨¥¤¨¦
מלאכּתךָ  ּכל ועׂשית ¤§©§¨¨¦¨§Ÿ£©ּתעבד
לה' ׁשּבת הּׁשביעי ©¨©¦¦§©§ויֹום
- מלאכּתךָ  ּכל וגֹו'. ¤§©§¨§¤Ÿ¡אלהיךָ 
מלאכת הּימים ׁשׁשת ¤¤§¦¨©¤¥¨§ּבאֹותם
הּדבר ּומּׁשּום האדם, ¨¨©¦¨¨¨¥§ּבני
החברים, מזּדּוגים לא ¦¥£©¦§©§¦Ÿ¤©הּזה
מּמעׂשי נמצא ׁשּלא ּבזמן ¥£©¦¨§¦Ÿ¤©§¦©רק
מעׂשה אּלא אדם, ¥£©¨¤¨¨¥§ּבני
ּומה הּוא. ּברּוךְ  ©¨¨©הּקדֹוׁש
הּגבירה זּוּוג ¨¦§©¦¥£©ּמעׂשהּו?
קדֹוׁשֹות נׁשמֹות §¨§¦§להֹוציא

¨̈לעֹולם.
הּזהּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּום ּבּלילה ּכךְ  ¦¨©©§¨©¤

ּבקדּׁשת מתקּדׁשים ©ª§¦¦§©§¦¦¥£©החברים
לּבם, ּומכּונים ¨¦¦§©§¨¦רּבֹונם
ּבנים מעּלים, ּבנים ¦¨¦ª§¦¨¦§§ויֹוצאים
ימינה סֹוטים ׁשּלא ¨¦¨¦Ÿ¤¦§קדֹוׁשים,
הּמלךְ  ּבני ¤¤©¥§¨Ÿ§ּוׂשמאלה,
ּכתּוב אּלה ועל ¨¤¥©§¨¦§©§והּגבירה,

יד) לה'(דברים אּתם ©¤©¦ּ̈בנים
וּדאי. אלהיכם לה' ©©¤¥Ÿ¥¤©¡Ÿ¡אלהיכם.
ּבנים נקראים ׁשאּלה ¦¨¦¨§¦¤¥¤¦מּׁשּום
ולּגבירה. לּמלךְ  ּבנים ¨¦§©§¤¤©¦¨¤ׁשּלֹו,

ׁשּיֹודעיםוזֹווזֹווזֹווזֹו החברים דעת §©©©£¥¦¤§¦
ּומּׁשּום נדּבקים, ּבזה זה, ¦¦¨§¦¤¨¤סֹוד
ּבנים נקראים ¦¨¦¨§¦ּ̈כךְ 
הם ואּלה ¥¤¥§¨¨©לּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא.
ּבׁשבילם. מתקּים ¨¦§¦¥©§¦¨¨¤ׁשהעֹולם
ּבדין, העֹולם ¦§¨¨¤¤§ּוכׁשעֹולה
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¥©§¦מסּתּכל
אמת? ּזה מה וּדאי. אמת זרע אמת. זרע ּכּלה ּכתּוב זה ועל העֹולם, על ּומרחם הּללּו ¤¡¤©©©¤¡©¤¤¡©¤ªŸ¨¤©§¨¨©¥©§¨©¦¨©ּבּבנים

ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשלמה, קדֹוׁשה ז)טּבעת ליעקב.(מיכה אמת הּוא)ּתּתן ּברּוךְ  הּקדֹוׁש זה אחד.(אמת והּכל ©©©§¨§¥¨§¤¤¡©¦¥¡¤§©£Ÿ¡¤¤©¨¨§©Ÿ¤¨
וּדאי. אמת זרע ּכךְ  ©©¤¡©¤¨¦ּומּׁשּום

`Y`Y`Y`YlM ziUre carY mini zWW aizM ,ifgsc) ¨¨¥§¦¥¤¨¦©£Ÿ§¨¦¨¨
(a"r h"t'iil zAW iriaXd mFie LYk`ln§©§¤§©§¦¦©¨©§¨

inFi `ziW oEPi`A ,LYk`ln lM ,'Fbe Lidl¡̀Ÿ¤§¨§©§¤§¦¦¨¥
ibeECfn `l .dNn i`d oibaE `Wp ipac EdiiYciar£¦§©§¦§¥¨¨§¦©¦¨¨¦§©§¥

iarn gMYWi `lc `pnfA xA ,`iIxagipac EdiiYc ©§©¨©§¦§¨§¨¦§§©¥£¦§©§¦§¥
i`nE .`Ed KixA `WcEwc diYciar `N` ,`Wp̈¨¤¨£¦§¥§§¨§¦©
oiznWp `wR`l ,`zipFxhnc `bEEf .diYciar£¦§¥¦¨§©§¦¨§©¨¨¦§¨¦

.`nlrl oiWiCw©¦¦§¨§¨

oibaEoibaEoibaEoibaEdXEcwa iWCwzn `iIxag `ilil i`dA ,KM §¦¨§©¥§¨©§©¨¦§©§¥¦§¨
,ilrn ipa iwtpe ,EdiiAl ipeEknE ,oFdix`nC§¨¥§©§¥¦©§§©§¥§¥©£¥
oipA ,`l`nUle `pinil o`hq `lC ,oiWiCw oipA§¦©¦¦§¨¨¨¦¦¨§¦§¨¨§¦

,aizM oiN` lre .`zipFxhnE `MlnC(ci mixac)mipA §©§¨©§¦¨§©¦¥§¦¨¦
oiN`C oibA .i`Ce mkidl` 'iil ,mkidl` 'iil mY ©̀¤©§¨¡Ÿ¥¤©§¨¡Ÿ¥¤©¨§¦§¦¥

.`zipFxhnlE `Mlnl oipA ,Dilic oipA oExw ¦̀§§¦¦¥§¦§©§¨§¨§¦¨

`de`de`de`de`cA ,`c `fx oircic `iIxagc EdiiYrC §¨©§©§§©§©¨§©§¦¨¨¨§¨
`WcEwl oipA oExw` KM oibaE .owAczn¦§©§¨§¦©¦§§¦§§¨
.Ediipiba `niIwzn `nlrC oEPi` ipde .`Ed Kixa§¦§¨¥¦§¨§¨¦§©§¨§¦©§
`Ed Kixa `Wcw lMYq` ,`picA `nlr wilq cke§©¨¦¨§¨§¦¨¦§¨©ª§¨§¦

aizk `C lre .`nlr lr mgxnE ,iFpA oEPi`adinxi) §¦§§©¥©¨§¨§©¨§¦
(a.zn` Edn .i`Ce zn` rxf .zn` rxf dNMªŸ¤©¡¤¤©¡¤©¨©¡¤

xn` Y`c dnM .`znilW `WiCw `wfr(f dkin)oYY ¦§¨©¦¨§¥¨¨§¨§©§¨¥¦¥
.awril zn`(`Ed Kixa `Wcw `C zn`)ipibaE .cg `Nke ¡¤§©£Ÿ¡¤¨ª§¨§¦§Ÿ¨©§¦¥

.i`Ce zn` rxf ,Kk©¤©¡¤©¨




