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ּכמֹוּבּתפּלהּבּתפּלהּבּתפּלהּבּתפּלה לעמד, צריךְ  ©§¦¨¨¦©£Ÿ§
העליֹונים,(ּבזּוּוג) מלאכים §¦©§¨¦¨¤§¦

נקראים ׁשהם עּמם, ¦¨§¦¥¤¨¦¥©§¦§להתחּבר
ׁשּנאמר ּכמֹו (זכריההעֹומדים, ¨§¦§¤¤¡©

ּביןג) מהלכים לךָ  ¥¦§§©§¦©¨§ונתּתי
לפני רצֹונֹו ּולכּון ¥§¦§¥©§¦§Ÿ̈העמדים,

ּבּקׁשתֹו. ויתּבע ¨¨©©§¦§¦רּבֹונֹו,

קםּבאּבאּבאּבא ׁשאדם ּבׁשעה ּוראה, Ÿ§¥§¨¨¤¨¨¨
מּמּטתֹו הּלילה ¨¦¦¨§©©£©ּבחצֹות
הּכרֹוז ּבּתֹורה, ¨©¨©¥©§¦§להׁשּתּדל

ואֹומר: עליו קלד)קֹורא (תהלים ¥¨¨§¥
ּברכּו ה'הּנה עבדי ּכל ה' את ¦¥¨§¤¨©§¥

ּבּלילֹות. ה' ּבבית ¥©¥§¦§Ÿ̈העמדים
ּבתפּלה עֹומד ּכׁשהּוא ¨¦§¦¥¤§¨§©עכׁשו
קֹורא ּכרֹוז אֹותֹו רּבֹונֹו, ¥¨¦¥§¦לפני
לךָ  ונתּתי ואֹומר: §¦©¨§¥§¨̈עליו
האּלה. העמדים ּבין ¤¥¨¦§Ÿ¨¥¦§§©מהלכים

ברצֹוןאחראחראחראחר ּתפּלה ׁשּמסּים ©©¤§©¥§¦¨§¨
ּבעצה) הרי(ועֹומד רּבֹונֹו, לפני §¥§¥¨¦§¥¦£¥

נפׁשֹו למסר ׁשּצריךְ  §©Ÿ§¦¦¨¤¨§¥ּפרׁשּוה
מקֹום לאֹותֹו הּלב ¨§¥©§¦ּברצֹון
יׁש עצֹות וכּמה ¥¥¨©§¦¨¤ׁשּצריךְ .
ּובׁשעה ּבּכל. ¨¨§Ÿ©¨¨̈לאדם

קּימת ּכל(הסּתּימה)ׁשהּתפּלה , ¤©§¦¨©¤¤¦§©§¨¨
אוירים ּובֹוקעים למעלה עֹולים ּכּלם ּתפּלה, ּבאֹותּה מּפיו אדם ׁשּמֹוציא ּדּבּורים ¦¦£¦§¨§©§¦¨ª¨¦§¨§¦¦¨¨¦¤¦¦¨אֹותם
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ׁשּמּגיעים עד ¦¦©¤©¦¦§ּורקיעים,
ׁשּמּגיעים, מקֹום ¦¦©¤¨§לאֹותֹו
הּמלךְ  ּבראׁש ¤¤©Ÿ§¦§©§¦ּומתעּטרים
והרי עטרה. מהם ¥£©¨¨£¤¥¦§ועֹוׂשים
ּתפּלה החברים, ¨¦§¦¥£©¨§¥ּפרׁשּוה
הּוא, לּקדֹוׁש-ּברּוךְ - ¨¨©¦¨¤ׁשּצריךְ 
ּתחנּונים. תפּלת ׁשּתהיה ¦£©©¦§¤§¦¤¥©§לכּון
ׁשּכתּוב מּמׁשה, לנּו? ¨¤¤Ÿ¦¨¦©¦מּנין
תפּלה זֹוהי ה'. אל ¨¦§¦¤©©§¤̈ואתחּנן

¨ª§מעּלה.

ׁשעֹומדּבאּבאּבאּבא מי ּוראה, Ÿ§¥¦¤¥
רגליו, לכּון צריךְ  ¨§©¥©§¦¨¨¦§©ּבּתפּלה,
לכּסֹות וצריךְ  ©§¦¨§¨§¥ּופרׁשּוה.
לפני ׁשעֹומד ּכמי ¥§¦¥¤¦§Ÿראׁשֹו

לכּסֹות וצריךְ  (לכּסֹות)הּמלךְ , ©¤¤§¨¦§©§©

יסּתּכל(לסּתם) ׁשּלא ּכדי עיניו ¦§Ÿ¥¨§¥¤Ÿ¦§©¥
רב ׁשל ּובספרֹו ©¤§¦§¨¦§©ּבּׁשכינה.
מי אמר, סבא ¦©¨¨¨¨§©המנּונא
הּתפּלה ּבׁשעת עיניו ¨¦§©©§¦¨¥©¥¤ׁשּפֹוקח
עיניו את מנמיךְ  ׁשּלא ¨¥¤¦§©Ÿ¤אֹו
מלאךְ  עליו מקּדים ©§©¨¨¦§©¤¨̈לארץ,
לא נפׁשֹו ּוכׁשּתצא Ÿ§©¥¤¤§¤¨©הּמות,
ולא הּׁשכינה ּבאֹור Ÿ§¨¦§©§¥©§¦יסּתּכל
ׁשּמזלזל מי ּבנׁשיקה. ¥§©§¤¦¨¦§¦̈ימּות
ּבאֹותּה מתזלזל הּוא ¨§¥§©§¦¨¦§©ּבּׁשכינה
זהּו אֹותּה, צריךְ  ׁשהּוא ¤¨¦¨¤¨ׁ̈שעה

ב)ׁשּכתּוב מכּבדי(שמואל-א ּכי ¤¨¦§©§©
יקּלּו. ּובזי ¨¥©Ÿ¥©£אכּבד

ּבּׁשכינהזהזהזהזה ׁשּמסּתּכל מי ¤¦¤¦§©¥©§¦¨
עֹומדת הּׁשכינה ׁשּוּדאי לדעת אּלא ּבּׁשכינה? להסּתּכל יכֹול ואיךְ  מתּפּלל. ׁשהּוא ¤¤¨¦§©©©¤©©¨¨¤¨¦§©¥©§¦§¨¥§¥©§¦¤¨¨§ּבׁשעה
צריךְ  לא ּכךְ  מּׁשּום הּׁשכינה. ׁשֹורה ׁשּׁשם הּקיר, אל ּפניו חזקּיהּו וּיּסב ׁשּכתּוב זהּו ¦¨Ÿ¨¦¨¦§©¨¨¤¦©¤¨¨¨¦§¦¥©©¨¤¤¨¨§לפניו.

ּופרׁשּוה. הּקיר, ּובין ּבינֹו חֹוצץ ¨§¥¦©¥¥¥§¦להיֹות
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