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 ושבת עד ה' אלקיך.

עיקר התשובה הוא המחשבה היינו לטהר מחשבותיו מכל עניני 

איסור וטומאה וגשמיות, ולקשר מחשבתו רק לטוב, ובזה יטהר 

הכל, כי המחשבה היא המושלת, ובין בדיבור, ועל ידה יתוקן גם 

 והדיבור שפגם בהם ח"ו. העשיה

וכן על מלת בשמחה נקד רבינו בכתב ידו הקדושה, הב' בשלש 

נקודות השין בשני נקודות, המ' בנקודה אחת הה' בד' נקודות, 

 והנראה שכיון "בשמחה" אותיות "מחשבה".

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(

 

 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.

רב אחד שאל אותו על מאמר חז"ל: "תורה מונחת בקרן זוית", 

איזהו הקרן זוית. וביאר לו: כי בתיבת אחד הד' גדול, ובתיבת 

אחר הר' גדול, והחילוק ביניהם הוא הקרן זוית, ופה מונחת כל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(     התורה כולה.

 

 ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך.

ש רש"י: שלא יהיה לבך חלוק על איתא במדרש וכן פיר

המקום. פירוש אשר בכל מקום שהוא יעבוד את השי"ת, כי יש בני 

אדם כשהם באיזה מקום ואינם עובדים להשי"ת אומרים שהמקום 

גורם ואם היה באיזה מקום אחר בודאי היה עובד להשי"ת, על זה 

אמר המדרש שחלילה לומר כן, לזה אמר שלא יהיה לבך חלוק על 

ם, כי לא המקום גורם ח"ו איזו מניעה לעבודתו ית', כי כיון המקו

שהכל מאתו ית' ורצון השי"ת הוא שיהיה האדם כעת במקום הזה 

מסתמא גלוי לפניו ית' שזה המקום לא יגרום שום מניעה ח"ו 

לעבודתו ית', רק המניעה הוא מצד האדם. לכך אמר המדרש שלא 

 יהיה לבו חלוק על המקום אשר הוא שם.

עוד פירש, היינו בכל מקום שהוא שם, באותו מקום יעבוד את 

 השי"ת ויעלה הכל למעלה, כי הכל בהשגחה מאת הבורא ב"ה.

, סחרה לשון סביב, היינו )משלי לא, ט(וזהו טעמה כי טוב סחרה 

 אף במדריגה התחתונה גם כן טוב אצלו כי הכל מקבל באהבה.

יב, פירוש או באופן אחר, טעמה כי טוב סחרה. לשון סב

במדריגה התחתונה. רצה לומר אף על פי שהוא מסובב בעניני 

 גשמיות. מכל מקום בפנימיות יש טוב ואור הגנוז.

ובכתבי רמ"מ בשם רבינו הקדוש: ותקם בעוד לילה, פירש די 

גאנצע תקומה פין א אידין, וואס ער לייגט זיך נישט אין 

 )שמע שלמה(        פינצטערניש.

 ובכל נפשך.

אפילו נוטל את נפשך. איתא )סא:( רשו רבותינו ז"ל ברכות וד

: בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך )מנחות כט:(בגמרא 

הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו רבונו של עולם מי 

מעכב על ידך, אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה 

יו רבונו של עולם דורות ועקיבא בן יוסף שמו כו', אמר לפנ

הראיתני תורתו הראני שכרו כו', אמר לפניו רבונו של עולם זו 

תורה וזו שכרה, אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני, עד כאן. 

דכל ימיו של אותו הצדיק רבי עקיבא היה מצפה ומשתוקק לזה 

שרבי עקיבא בעצמו )ברכות סא:( למות על קידוש השם, דאמרו רז"ל 

ל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אמר לתלמידיו כ

אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו כו', 

ועשה הקדוש ברוך הוא רצונו. וזה שהשיב לו הקדוש ברוך הוא כך 

עלה במחשבה לפני, שהיה מצפה ומשתוקק לזה ועשיתי רצונו, ואף 

לף צורתם, על פי כן הועיל הסנגוריא, דגמירי דהרוגי מלכות נתח

 וכל היסורים נעשו לשרי הצבא של הקיסר שנתחלפו צורתם.

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(     

 

 ובכל לבבך.

פירש רש"י ז"ל בכל מדה ומדה שמודד לך כו'. פעם אחת 

במוצאי יום הכפורים היה בדיחא דעתיה של רבינו הקדוש, ואמר 

ו מהשי"ת בלשון הכרזה אשר יוכל להגיד לכל אחד ואחד בקשת

בימים הקדושים ומה השיבו להם מן השמים, ושאל אותו אחד 

מתלמידיו הקדושים מה היה בקשתו, והשיב לו, בקשתך היה שיזמין 

לך השי"ת פרנסתך בעתו ובזמנו בלא טרדא. בכדי שלא יטריד 

אותך פרנסתך את עבודתך עבודת השי"ת, והשיבו לך בשמים על 

לתך ולא את תורתך רק זה אשר השי"ת לא מבקש ממך את תפ

מבקש ממך את האנחה ושברון לבבך, אשר יש לך מזה שיטריד 

פרנסתך את עבודתך ויש לך מניעה לעבודת השי"ת, וצריך אתה 

 להתגבר מאד לבטל המניעות זה הוא הרצון מן השמים.

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(      

 

 ונשב בגיא וגו' ועתה ישראל שמע אל החוקים וגו'.

: לעולם ירגיז אדם יצר טוב )ברכות ה.(נראה לומר על פי הגמרא 

על יצר הרע, נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה ואם לאו יקרא 

קריאת שמע וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתה. והקשו המפרשים 

דהוה ליה לגמרא להזכיר מיד העצה של יום המיתה שהיא המועילה 

 

  



ת, אך התירוץ הוא כי על ידי ביותר ולמה הביאו קודם שאר עצו

זכירת יום המיתה אפשר לאדם ליפול לעצבות, ולכן ינסה קודם 

שאר עצות ובאין ברירה יזכיר את יום המיתה. וזהו מרומז בפסוק 

זה: "ונשב בגיא", רמז ליום המיתה, כי גיא רומז לקבר ]כמו 

זה : "ויקבור אותו בגי"[, ולמה הוצרך מיד לרמז )דברים לד, ו(שכתוב 

היינו שהיה אז  –של זכירת יום המיתה, כי "מול בית פעור" 

 –התגברות היצר בתוקף. אבל "ועתה ישראל שמע", כלומר עתה 

שיקרא  –בעת שאין היצר בתוקפו, יש לך עוד עצה והוא "שמע" 

היינו שיעסוק  –קריאת שמע, וכן העצה של "אל החוקים" וגו' 

ור לו יום המיתה.בתורה, ולא תצטרך להגיע להעצה של יזכ

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(       

 

 ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

: שוב יום אחד לפני )שבת קנ"ג.(נראה לבאר על דרך מאמרם ז"ל 

מיתתך וכו' ישוב היום שמא ימות למחר וכו'. וזהו: "ואתם 

קו על ידי מה אפשר לבוא לדביקות, אם בכל יום תחזי -הדבקים" 

כלומר רק היום הזה, ואז  -את עצמכם כ"חיים כולכם היום" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    ממילא יהיו כל ימיו בתשובה. 

 

 כי שאל נא לימים ראשונים.

בשבת נחמו קודם הסתלקותו למנוחות אמר, כי שאל לשון 

בקשה, כי צריך לבקש ולהתחנן מהשם יתברך שיתוקנו הימים 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(    את נעורים רח"ל.הראשונים שפגם בחט

 

 רק השמר לך ושמר נפשך מאד.

על דרך שאמרו חז"ל אכי"ן ורקי"ן מיעוטין. וזה שאמר הכתוב 

מה ששיך לגוף הנקרא "לך", די בשמירה מעט, אך "ושמור נפשך 

 פירוש בדברים השייכים לנשמה צריכים שמירה מעולה. –מאוד" 

 זי"ע( )מרן אדמוה"ז       

 

 וצדקה תהיה לנו.

לנ"ו בגימטריא אלהי"ם בחינת דין, ועל ידי שנשמור לעשות 

)שער הכונות דרושי תפלת את כל המצוה הזאת יתהפך לצדקה, כי ידוע 

 כי צדקה הוא רחמים, וכמו שתרגם אונקלוס וזכותא. השחר דרוש א(

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(          

 

 

 נחמו

 

 נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם.

הקב"ה יאמר  -התנחמו בזה שהנכם עמי, ואז יאמר אלקיכם 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(    אני אלקיכם.

 

 נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם.

הנחמה הוא מזה שאלקיכם יאמר עמי שקורא אותנו עמי ולא עם 

 )רביה"ק מוהר"ב ממזיבוז זי"ע(          סתם.

 

 

 פרק ד –מסכת אבות 
 

 .)מ"א(איזהו עשיר השמח בחלקו 

: "חלקי ה' )איכה ג, כד(מרומז בזה החלק שעל פי מאמר הכתוב 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(   אמרה נפשי", וד"ל.
 

איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך 

 .)מ"א(שיחה לי 

תכלית החכמה  פירוש כי (מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע)מורי ז"ל 

היא שעל ידה יכניע לבו לפני ה' וישפיל עצמו. וכל מה שמוסיף 

: "והחכמה )איוב כח, יב(חכמה החכמה מוסיף בו הכנעה, כמאמר הכתוב 

מאין תמצא". וזהו חכמת אמת, אבל כשמתגאה ח"ו בחכמתו אות 

היא שאין חכמתו אמת ואין תבונתו מתקיימת בו ולא נקשרת עמו 

כלל. ואין ראוי לכנותו בשם חכם כי ימצא בו הרבה דברי שטות, 

: כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו, )ילקו"ש מלכים ב פ"ג(כאמרם ז"ל 

וידוע שהכעס הוא ענף הגאוה, הרי שחכמתו מסתלקת ממנו על ידי 

 וכל גיאה שוטה.  –הכעס וכל שכן על ידי הגאוה 

שהחכמה קשורה בו תמיד וראוי  –וזהו: "איזהו חכם" באמת 

שהוא בהכנעה ומרגיש שהוא  –לכנותו בשם חכם, "מכל אדם" 

שפל מכל אדם. וזה שמביא ראיה מהפסוק "מכל מלמדי השכלתי כי 

( מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עעדותיך שיחה לי", ופירש מורי ז"ל )

כמו וישח איש. ונתן טעם על זה,  דשיחה הוא לשון הכנעה

שהשכיל מכל מלמדי מחמת ש"עדותיך שיחה לי", כלומר התורה 

הק' הביאתו להכנעה וככל שמרבה ללמוד תורה מוסיף בו יותר 

הכנעה עד שדעתו שפלה עליו ונכנע בפני כל אדם, ולכן מכל 

מלמדי השכלתי, אפילו מאדם קטן הערך, כי אני מוכנע לפני הכל 

 ורה הק' הכניעה את לבי.מאחר שהת

 ()תלמיד מרן הס"ק זי"ע( טבריה-)הרה"ק רבי נפתלי הירץ זי"ע מלעכוויטש

 

 . )מ"ג(שאין לך אדם שאין לו שעה 

פירוש כי מי שאין לו את השעה הזאת, היינו "יפה שעה אחת 

בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה", דער איז גאר קיין מענטש 

 רבי יחיאל ממוש זי"ע(  )הרה"ק          ניט.

 

 .)מ"ד(מאד מאד הוי שפל רוח וכו' שתקות אנוש רימה 

, היינו שתקותו נחלש מסיבת )כמו "ואנושה מכתו"(לשון חלישות  –אנוש 

מרמות רוח וגאוה. ועל דרך שאמרו חז"ל: כל המתגאה  –רימה 

כאילו עובד ע"ז, ואמרו שאין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, 

מעליו שורש הקדושה עליונה, וממילא נחלש תקותו ובטחונו ומדחה 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(   בה' כיון שהוא מרוחק ממנו.

 

 .)מ"ו(הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד 

 למי ילמד, הכוונה מ'זאהל זיך אליין אויס לערנען. 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)מי"א(כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר 

עיקר ההבטחה היא שיזכה לקיים את התורה גם כשיהיה עשיר, 

כי נסיון העושר גדול מנסיון העוני ויותר קשה לעשיר לקיים 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(     התורה.



 
 רעוא דרעוין פ' ואתחנן תשס"ו

 

כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים מדבר מתוך 

האש כמונו ויחי. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' אלוקינו 

ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' וגו'. ופירש"י: התשתם את 

את ידי כי ראיתי שאינכם  כוחי כנקבה שנצטערתי עליכם ורפיתם

אמנם אח"כ אה"כ ,מי יתן חרדים להתקרב אליו מאהבה וכו'. 

והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל 

 הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם'. 

 

,נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם דברו אל לב ובהפטרה: 

נה כי לקחה ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עו

מיד ה' כפליים בכל חטאתיה'. ובמדרש: חטאה בכפליים 

כדכתיב חטא חטאה ירושלים, לקתה בכפליים דכתיב שבר על 

שבר, נחמתה בכפליים דכתיב נחמו נחמו עמי. וצ"ב הכונה 

חטאה בכפליים. וכן מהו לקתה בכפליים, הרי השי"ת הוא צור 

עול צדיק וישר  ל אמונה ואין-תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א

הוא, ומה שייך לומר שלקתה כפליים יותר ממה שהיתה צריכה 

 ללקות. ועוד מהו נחמתה בכפליים.

 

הענין, דהנה בעת בריאת העולם היה רצונו ית' שהנהגת  וי"ל

העולם תהיה עפ"י מעשה התחתונים, וכפום עובדא דלתתא 

איתער עובדא דלעילא, פי' ע"י מעשה התחתונים מתעורר 

ישראל  -ן העליון להשפיע כל טוב )בחי' ,תנו עוז לאלקים' הרצו

נותנים כח בפמליא של מעלה(, הנהגה של מדה כנגד מדה, 

שהשי"ת משפיע לעולם כפי מעשה ועבודת התחתונים. ואע"פ 

שבעת הבריאה כתיב ,ואדם אין לעבוד את האדמה', מ"מ אמרו 

חז"ל הסתכל במעשיהם של צדיקים וברא עלמא, שראה את 

מעשה התחתונים ועי"ז עלה ברצונו ית' להשפיע טובתו לעולם. 

וזהו ,בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים כרצונך', 

שעבודת האדם היא שיבטל עצמו לגמרי לקב"ה אף שלא לפי 

כוחותיו וטבעיו, וממילא גם הנהגת ד' עמו היא בבחי' זו שלא 

 ונו של האדם. לפי גדרי הטבע ומבטל רצון אחרים מפני רצ

 

בנ"י בעת קבלת התורה התבטלו לגמרי לרצון השי"ת  והנה

מחמת אהבת ה' שבערה בקרבם ואמרו ,נעשה ונשמע', היינו 

שביטלו רצונם וחפצם לדבר ה' עוד לפני ששמעוהו. אלא 

שהבינו כי לא יוכלו לעמוד לעולם בדרגה זו להיות בבחי' זו בחי' 

וגו' ושמענו ועשינו', קודם משפיע, וע"כ אמרו ,דבר אתה עמנו 

שמענו ואח"כ ועשינו, היינו שירדו לדרגת קבלת עומ"ש אף 

בקבלת עומ"ש בכל  -שלא בבחי' אהבת ה' אלא בבחי' יראה 

פרט ופרט במחשבה בדיבור ובמעשה. ואם לא היו נופלים 

בחטא העגל היו נשארים בדרגה הראשונה, אלא שע"י החטא 

 מע.איבדו את דרגת הקדמת נעשה לנש

 

ביאור, שבעת ההיא היתה הנהגת השי"ת בבריאה  וביתר

למעלה מן הטבע ולמעלה מסדר הבריאה,  מחמת כי היתה 

הנהגת השי"ת מדה כנגד מדה והשפיע טובתו לעמו למעלה 

מהנהגת הטבע. אמנם לאחמ"כ כאשר חטאו ונפלו ממדרגתם 

מן הטבע, אלא  שוב לא היתה הנהגת השי"ת באופן דלמעלה

הנהגה טבעית לעמו ישראל שהתמצית מזה לוקחים אומות 

העולם. וזהו מאה"כ ,קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' 

אלוקינו', רצ"ל דאע"פ שאין להם עתה המדריגה הגדולה 

ואהבת ה' אשר בערה בקרבם בעת מתן תורה, מ"מ נשאר 

יראת אצלם ה"שמיעה" גרידא, היינו קבלת עול מלכות שמים מ

ה'. וכדאי' במדרש, שבעת חטא העגל אמר להם משה אבדתם 

נעשה אחזו בנשמע, היינו שבאמת איבדו את המדריגה הגדולה 

של קבלת התורה שהקדימו נעשה ונשמע ובער בקרבם רצון 

ואהבת השי"ת וביטלו כל חפצם ומאווים רצונו ית', אך מ"מ 

ת היזהרו בנשמע, שעכ"פ תהיה עבודתם בקבלת עול מלכו

 שמים מחמת יראת ה' גרידא.

 

מש"כ רש"י שנטצערתי אליכם כי ראיתי שאינכם  וזהו

חרדים להתקרב אליו מאהבה. שראה שאין להם את האהבה 

הגדולה שהיתה להם בעת קבלת התורה, וע"ז אמר ,מי יתן והיה 

לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור ת כל מצוותי כל הימים 

ם', היינו שעכ"פ יהיה לבבם למען יטב להם ולבניהם כל הימי

להם ליראה, שיקבלו עליהם עול מלכות ית' ואף בזמנים שקשה 

להם העבודה יעשו רצונו ית' מיראה. וזהו ,למען יטב להם 

ולבניהם', היינו שעי"ז שיקבלו עול מלכותו ית' מיראה אזי גם 

בניהם שלא היו במעמד הר סיני ולא הרגישו את אהבת ה' 

 לו להתחזק בעבודה מיראת ה'.שבערה אז, מ"מ יוכ

 

יהודי עומד לפני התפילה ומרגיש חשכות גדולה,  כאשר

היצה"ר עומד ומקשה את ליבו, אך הוא מתגבר ונאנח להשי"ת 

ממעמקי לבו ומתגבר בתורה ותפלה ובעשיית המצוות, עי"ז 

מתנהג עמו השי"ת במדה כנגד מדה ומשפיע לו כל טוב חסדים 

רצונך מפני רצונו', היינו שע"י שהוא  נגלים לעולם. וכנ"ל ,בטל

במדרגה זו של ביטול לקב"ה, אזי השי"ת מבטל רצון אחרים 

 מפני רצונו, ומסלק כל גדרי הטבע בכדי להשפיע חסדו לבנ"י.



בבית שני לא די שלא היו בדרגת אהבת ה' אשר היתה  והנה

בבית ראשון כידוע כל הגילויים שהיו אז, אלא שאף לא היו 

אקמצא  -ל. וע"כ נחרב ביהמ"ק מחמת שנאת חינם בבחי' מקב

ובר קמצא חרוב ירושלים וכו', היינו שהיו בכזה מצב שהסתכלו 

רק על עצמם, והשנאת חינם היא סימן למצב שאינם משפיעים 

לקב"ה ואף בדרגת מקבל לא היו, וכנאמר בקינות  וזהו ענין 

 ,חטאה בכפליים'.

 

השפע הולך לישראל  בכפליים', היינו שלא די שאין ו,לקתה

בדרגה גבוהה שמחוץ לגדרי הטבע אלא אף נפסקה לגמרי 

ההשפעה לישראל וכל השפע הולך לאומה"ע וישראל נהנים 

שפחה כי תירש גברתה, וכמאה"כ ,כל עמה  -מהתמצית 

נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש', 

הם היינו שתחת לתת את כל התשוקות לרבש"ע נתנו מחמדי

בכל הענינים הגשמיים, ,ראה ה' והביטה  -באוכל להשיב נפש 

 כי הייתי זוללה', שכל השפע הלך לאומה"ע.

 

בכפליים', הוא ע"י שבכל מצב יעשה רצון ה'.  ,ונחמתה

ולעתיד לבוא יהיה ,ומלאה הארץ דעה את ה'' ולא יהיה שום 

תשוקה חוץ מהרבש"ע. ,הרימי בכח קולך', שבנ"י יספרו כמה 

 ת התאמצו לעשות רצון ה'. ועי"ז זכו לנחמתה בכפליים.כוחו

 

בסוף זמן בית שני חטאו בכפליים, שלא די שלא עסקו  והנה

במצוות מחמת אהבת ה', אלא אף מיראת ה' וקבלת עול 

מלכותו גם לא עסקו, וזה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, 

לשון קימוץ, שקימצו לעצמם, שלא היו בחי' מקבל השפע 

ת. ולקו בכפליים, שלא די שלא קיבלו השפעה למעלה מהשי"

מדרך הטבע אלא אף הנהגה טבעית שהתמצית מקבלים 

אומה"ע ג"כ לא קיבלו, אלא שהשפע הולך לאומה"ע, וכמש"כ 

בקינות ,זכרם נעשה ונשמע אמרו ועתה ענות אמן לא אבו', 

 רגת קבה"ת באהבת ה' אלא שגם בחי'שלא די שלא היו בד

 
 

 

מקבל לא היו כידוע שאמן מורה על בחי' קבלת עומ"ש. וזהו 

,ראה ה' והביטה כי הייתה זוללה' ואי' בקול בוכים הביאור 

שבזמן החורבן עיקר השפע הולך לאוה"ע ואנו מקבלים רק 

 האומה"ע.מהתמצית של 

 

בכפליים היא היגיעה שמייגע את עצמו על אף כל  ונחמתה

[. וכשמתגבר 'אל תביאנו לידי נסיון,הנסיונות ]ומבקשים אנו 

בתורה ותפילה זוכה להארה, וכמאמר הלעכביטשער ,הללו 

עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות', שע"י שבנ"י עובדים את 

בדים את השי"ת בזמנים הקשים ובמצבים החשוכים ומשע

מעשיהם דיבוריהם ומחשבתם להשי"ת זוכים להארה 

 מהשי"ת.

 

נחמתה בכפליים, שעי"ז יזכה להשגות ולאהבת ה' כפי  וזהו

שהיה בזמן קבה"ת. ,על הר גובה עלי לך מבשרת ציון הרימי 

בכוח קולך מבשרת ירושלים הרימי אל תיראי אמרי להרי 

וקה לרצון יהודה הנה אלוקיך', ציון רומז לאהבת ה' ולתש

השי"ת וירושלים רומז ליראת ה', שאז לעת"ל יזכו לאהבת ה' 

,הרימי אל תיראי אמרו להרי יהודה הנה אלוקיך'.  -ויראת ה' 

ו,הר גבוה' רומז ליצה"ר הדומה להר, שאז יראו איך היו 

הנסיונות קשים והיה קשה לעבוד את ה' וכמה הנסיונות 

 על הכל.  והחשכות היו גדולים, ועם כל זה התגברו
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