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ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַתֵּקן 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהּכֹל

ל מ יק החיד  ה א י  הנה , רא הר"י אצל  להית  הד ל  הענין   ְוזה◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
סע מי וודאי הין , מן   ל הע לם ל  את  לפטר אני  יכ ל  אמר  מ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהינים,
מת קה טבה ל נה ז , ח מ ל  ועל  עליו  מגן וודאי  , ד ה זהר ול מד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאליו 

אמן ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְמברכת,

" הר מ ס"א )לטי רה מע:(קא רי חי :... ְֲִִִֵֵַַַָָֻ
,חכמי אמ נת   ידי על  זה ידי  על על נמ ק  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ל  י הד ה, ה רה ל פרי ה י נתר זה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידי
 יני וה מימצה ל ל ידי המקת  על  הא , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

 ר הא  הכל  ריר את מח בה  י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכל 
אא נמק י ה אי י יניה קינמ ו ,יניְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָה
כל נמק  היה צרי וצמצ י וכל  , רְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
כל וצמצ  צמצ לכל  וי  ר  , ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָה
החכמת ל  עאה , חכמה י  א נמ ק   יד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעל
ל קינמ    ועל   מ לי מק , לי לְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
י  להמיק  אפר  אי ,י רט י כלה י יניְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַָָה
ה א ,מצה לזה ה יקא הכל  זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָא
מ ל ל  ע אה חכמה חינת ידי על  אבל  רְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ
וה רה  יניה וכל ,מי מצ ה ל קינמ ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֻ
מחכמה 'אריתא  י ע אה , מחכמה יצאת  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהיא
א י  ע אה, מחכמה לק ל יכ לה  ואי נפקת ' ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָע אה
רה ידי על  היא  הרה, למ ת למת   ל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ
א י  למת ,  ל אי כתב רה  י ה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָעל
ה"ל, פריה ידי על   ועל  ה על רה  ידי  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָעל
תב "וספר בחינת : החלקת  ידי על  יתחְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
על "ק אי הר ה ספרי "עת  חינת: ריבי ",  ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָאי
הארה קלת  "האב "לחת הרה ל נ זה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָידי
צמצ ל  י ,ל ע בר ל י ת ה אב ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמחינת
 ל ע מימצה וכל  ואיכת  כת  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאחר 
וכ ל הע ה ת   תה, אב מי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻנר
חינת ה א  י יני ה ל  המקת  ו מ לי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמק
נקרא הכל  י י קד קד י  חינת ע אה ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָחכמה 
יקד קדי בחינת ונכללי לי מק  וכ ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַָָָָֻקד
מ מ ל ל  ע אה, חכמה  חינת  ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֻהא 

 י  בכלל ת פרטת ,יניה ל ְְְִִִִִִִַַַַָָָָהמקת 
צמצ איזה ל  כל איזה פרט, יה יקי מְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
די  ה"ל    העלי מהכל  ח  י להמ    ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָצריכי
 וכ  יה להמ יק הרטי הכל לזה ח  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהיה 
היה צמצ מאיזה יניה ל להמ יק  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָכלל ת ,
  העלי הכל חינת  ידי על א י להמ יק אפר  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאי 
כה רה ת ה, אב חינת ,י קד קדי ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחינת 
מק לת אזי "ל  פריה ידי על  למת   ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָי
 אב חינת , האב לחת  בחינת ע אה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמחכמה
ל קיונמ החכמ ת, כל  מעת  ואזי ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָתה
והי עה, העזר ער  " ד מ עזר "ילח  יניְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָה
ידי  על   הינ דמ הא ,יניה המקת  חינת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהא 
ראי  ת ה  א ת ת וזה ד ע   קד קרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהכל 

יענני י וי  ה יענני ב ת  י  וי ה" ל "א: אב ה קרא ל) ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ריבי") אי תב הרימתוספר  חינת   הינ י', וי ה' ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
 ת אי ידי  על קינמ מימצה ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָל
חינת 'יענני', וזה ה"ל  תה  אב חינת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָתה,
 ה" וזה "ל  " דמ  עזר "ילח  בחינת : ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָההמ קה,
וספר ידי על  ריבי " אי תב  וספר  יענני י  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוי
ידי  על  יע פריה ר י הינ "ל  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָתב
מק לת למת , להרה  י אז "ל  ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהחלקת 
 אב חינת היא ע אה, מחכמה  הלל , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמכל

וי ה' זה ידי על "ל חינתתה יענני ', י  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
 מאב לי ק ,האב ל ח ת  חינת ידי  על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָההמ קה

"ל. ְִַַָתה
לצ יקי ז. הנה רא על סעי מה חינת   ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָוזה

וכל  הנה ל ל דינא ימא הא ה נה   רא ְְִִֶַַָָָָָָָָי
ה ר ה יק אל וצמצמיו  תקד ע א ואחד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאחד

תה  אב חינת  ,יקד קדי  חינת  לה'הא "י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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יקיה ה בל" עליה ות  אר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמצקי
ל קינמ זה ידי ועל  ,ל הע נת עליהְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חינת ידי על  ,יניהה ת חינתאב וזה "ל  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הפת י תה אב ת  כלל יעקב, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאבני
אבני  "כנה ת ב:  מ ,אבני חינת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָה

" קד אב חינת  הא הר , היק  ת ונכללי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ
"ל  מימצה ל  קינמ זה ידי ועל .ת ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

על "ל  הפת  ל  יחד  כללי זה ידי ועל  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָח .
ימח " יקיצ "אר בחינת: מחה, נע ה זה  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָידי
"אד נמת ה' "נר בחינת : נר, חינת  הא פה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָי
נעה זה ידי ועל  אר  מה נעה יחד  כללי כְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

חינת : ר ימחה, חדי וזה  ימח" יקיצ "א ר ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָ
ואמר מעת יא  יראתי", מע מעי "ה' : ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

עקיבא ר י  על  ז נב אה אמר  חבק  י למדחל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָהוי 
 מ אהבה ה היה א ידי על  ת ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחבריו
חינת  הי ה י לברכה  נזכר , תינר  אמרְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

,מיוצמצ ור יבר ת  ,קנמ ולא  יחד נכלל ולא ְְְְְְְְְְִִִִִַַַ

 אנ אמר  על ,ה  ה הי וחבריו מעְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
 כללי כללת  האהבה חינת  הינ ליא, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָחביבתא
ר י חדי "ל  וה ההמקה  זה ידי ועל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָיחד,
הללת ידי  על  ע ה המחה  חינת   הינ ,מעְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ואמר : תח ימח"  יקיצ "אר  חינת: ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָוהאהבה ,
הוה ולא חכמה רח הינ סד" מגה רכיל  לה"ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
 אי ידי על י  "ל  חכמי אמ נת  הינ ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמהימנא
מתר ת נ י  חכמה רח  אי ,חכמי ְְֱֲִִִֵַַָָָָאמ נת 
 אי  ידנ תב יל  חינת  זה  סד, מג ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"ל 
"על בחינת: "ל  המיכה מידי הכל  אר לי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָמק
אר לק ל  צריכת האת ת  י  אר" ה  יְְִִִִִֵַַַָָ
אמנת ג ידי ועל  "ל  המיכה  מידי ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַָהכל ,
'מג ה זה ידי על רכיל' לה' חינת הא ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָחכמי
זה ידי  ועל  "ל הכל א ר  ונסק תה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַסד ',
אית בר , מכה ר ח  ונאמ "ל   יהי לא  ע י  ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָסד
על חכמי אמנת  חינת ידי על  ק מא רחא  ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָ
"ל א ר ' ה  י 'על  חינת  בר, מכה זה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָידי


