
 "ושכנתי בתוכם"                                             בס"ד
 

מבואר בספרים הקדושים שבדורות האחרונים תתרבה ההארה הרוחנית מאוד, והדור יוכשר 
 להיחשף למטמונים הפנימיים של התורה ועבודת ה'.

נקודת השורש של כל התורה ועבודת ה' היא הדבקות בה' יתברך, שהוא נשמת התורה ונשמת כל 
חדר לפנים מחדר. מרחב המושגים  ערכי הקודש. ובמובן זה, יש הדרגה בדבקות באבינו שבשמים,

של הקודש ודבקות האדם בה' יתברך אינו נעצר בידיעת התורה ובקיום ההלכה, אלא הולך ועולה 
אל מעלות גבוהות ועליונות, עדי נבואה, רוח הקודש והשארת שכינה, שהן מדרגות פנימיות 

 בדבקות הנשמה בבוראה.

ל הגלות הארוכה, ישובו לנו כל העטרות הללו, בדורנו, עת חידוש ימינו כקדם, לאחר המירוק ש
 להביאנו אל חצרות ה' וחדריו הפנימיים, לדבק נשמותינו באור צחצחות הקודש.

ההכשר לדבקות עליונה בה' יתברך הולך ומתגבר בדור, והצימאון לקשר עמוק ופנימי הולך ונעשה 
שהייתה נחלת יחידי  ' הפנימית,חודר וחזק יוצר ויותר. וצריכים אנו לסלול מסילות לדרך עבודת ה

סגולה בדורות עברו, ולאט לאט נפתחים מעיינותיה לכל דורש ה' באמת, המוסר נפשו להתקדש 
שירים את חיי העם בקדושתו יתברך שמו. ועניין זה נחוץ בעבור הדור כולו, כי עניינים אלו מכ

וכל עוד לא  באשר הוא נקודת המרכז של כל הופעות הקודש העליונות.למדרגת המקדש ואורו, 
וכאב  הלבבות לדבקות פנימית ועליונה באביהם שבשמים, לא יוכר גודל חסרון המקדש, יוכשרו

בעולם היעדרותו לא יצרוב בעומק הבשר החי, לעורר תביעה עמוקה לכינונו. כי המרחב המוכר 
התורה נמשך ובא ברובו עם ישראל מהגלות, והוא למעשה אותם יסודות הקודש שהיו לישראל גם 

כדי שנכסוף בכל עוז לבניינו, צריכים אנו להשתייך אל תוכן בלא מקדש. כדי שנתגעגע למקדש, 
 הקודש שהאיר בו.

הפנימית, אשר כל תוכן זה, הוא סוד חיי הנשמה, דבקות הקודש העליונה, הכתובה בספרי בחכמה 
הוגה בה בטהרה ומסתגל לרעיוניה, פותח על עצמו את מעיין נשמתו, שפע הקודש היוצא מבית ה', 

ותשוקת המקדש נחקקת בעומק לבבו, לא רק מתוך אמונה ולבבו נמשך כנחל, אל המקור העליון, 
 בחשיבותו, אלא מתוך תביעה עצמית ופנימית עזה.

לאט לאט פתחות נהקודש, לעטרות הנפלאות שהולכות ו למרומי לפיכך צריכים אנו להכשיר רוחנו
הן אמת שנבואה ורוח הקודש העליונה הן פסגות אדירות, שהעין שלנו על נשמות הדור בכללותו. 

עליהן. אולם, בדרך העולה אל מחוזות נעלמים אלו, יש מדרגות זכות ומאירות  הביטהבמתעששת 
הקרובות יותר אל חיינו, ובכוחן לקרב את רוחנו אל מעבר למורגל ולמושג מתוך ערכי הקודש 
הקיימים, ולהאיר את חיינו באור קדוש ועליון, שיקרב את כל הווייתנו צעד נוסף אל האורות 

 הגנוזים הממתינים לנו...

ת שבקרב איש להו-על כן ביקשנו לעורר את הנשמות מעלפונן, להזכיר נשכחות לכל ניצוץ א
ישראל, כדי להדליק זיקי קודש פנימיים שיעודדו את הנפשות לקום ולעלות בית אל, לבקש 

להים עליונה, ולשאוף שאיפות נשגבות הראויות לנשמות ישראל, ובייחוד בדור -קרבת א
 האחרון.

 הקדמה(מתוך ה)טללי חיים "ויחד לבבנו", 

 

 

 נו,"יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמת
 מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך, למען בריתך אשר כרת לשלש עשרה

 נו, וחזור להשתעשע בנו כימי קדם,זכור אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדש
 .רידתך ממנו כפרידת נפשנו מרוחנוכי קשה פ

 גאולת שכינתך ולרצונך ה' נכספנו,המו מעינו וכלתה נפשנו אל 
 יך ה' אב הרחמים על גלות השכינה,הננו מתחננים ובוכים לפנ

 והערבה על נפשנו, רוחנו ונשמתנו, הושיעה ה' שכינתך ודבק נפשנו באהבתך הנעימה
 ויעול מלכנו בהיכלא".

 
 )תפילת האור החיים הקדוש(


