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Excerpts from the Siddur Olat Re’iyah 
                                         
 

, כולו המצוי על שעבר מה כל כללי יותר ובאפן, הבראו מיום, צדיק אותו על שעבר מה כל - האלה הדברים אחר ויהי
 הענין אל אלה לכל יחש שיש עד, היקום לכל ומאירה מפליאה צורה הנותן, הזה הנורא המאורע לקראת הכשר הוא

  .האלה הדברים אחר:  ולומר, אליו אותם לקשר, הזה הנפלא
 
And it was after these matters - All that this righteous man has endured from the day of his birth 
and whatever all existing beings have gone through, was all in preparation for this awesome event, 
which gives a wondrous shining shape to the entire universe, until all are connected to this 
wondrous matter saying- after these matters 
 

. נמצא שהוא מקום בכל, הבחירה של בתכונתה מתבלט שהוא, הרצון לחופש יש גבול - םאברה את נסה והאלהים
 שהם מכריחים דברים בהן יש, האדם של הבחירי הרצון מצד לחפשיות אותן חושבים שאנו, ההופעות באותן גם

 עליו הופיע זה לצרך. אברהם של  בנשמתו הטמון,  הקודש אור כל את לאור להוציא רצה הקב״ה. העין מן  נסתרים
 בגאון פה תופיע תלויה הבלתי הפנימית שעצמיותו כדי, חצוני או פנימי הכרח בשום מקושר בלתי, מחלט חפשי רצון
  .אברהם את נסה והאלהים. גבהו ברום הנסיון יסוד וזהו. עזה

 
And God Tested Abraham - Free Will has limitations expressed in the nature of the choice made. 
Even in cases in which we think that free human choice  was exercised, hidden constraining 
elements are involved. God wanted to bring to light the entire sacred light ,hidden in Abraham's 
soul. Hence, he presented to him a wish, free of external or internal command, in order that his 
inner, independent will be revealed here in its full glory. 
 

 הרצונות וכל. בתוכו עצמיותו הוטבעה זו קדושה בקריאה. אברהם:  אליו האלהים קרא -  אברהם, אליו יאמרו
 של החפשי הרצוני האופי את לגלות ההכשרה כדי עד, וגדלם גבורתם עז בכל התגלו, לפרטיותו הקשורים, והשאיפות

  .הנשגב הנסיון מדת שזוהי, זה עולם ענק

 
And He said to him: Abraham - God called to him : Abraham. In this sacred calling his very essence 
was imprinted. And all of Abraham's  private  wishes and desires were revealed in all their heroic and 
grand force, to the point of preparing to reveal the nature of the free will of this world giant. This is 
the virtue of a sublime test 
 

 הויתו בעצם שהוא מה עצמו הוא שיהיה, צדיק אותו עצמו ריכז,' ד דבר של קודש חרדת מתוך - יהננ ויאמר
 והכנסה. עצמיותו אל, שאיפותיו כל קדושת ברום, הוא נכנס זה סלה אומר מתוך. אברהם שמו קריאת פ"ע הפרטית

 כל את יפה יפה ולהרגיש לחוש, זה עומק כדי עד. ועמוקה חודרת היא, העליון האלהים ירא של,  כזאת עצמית
  .הנני המאמר של הגודל זהו. האדם בטבע הגנוזים, הנשאים הרגשות

 
And he said: Here I am - Out of sacred reverence to God calling his name, this tzadik focused himself 
on his very individual essence when his name Abraham was called. Out of this precious word, he 
entered, into the height of holiness of all his wishes, into himself. And such a self reflection, of a  
God-fearing man, is deep and penetrating to a point that he sensed very well all the hidden 
emotions humans can feel. And this is ( meant by) the grand words: Hinneni- here I am. 
 

 עוד באה,  העצמי הרכוז לכל הגדול האב הוכן כבר כאשר - קיצח את, אהבת אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר
 וימשכהו שיקחהו, בקשה לשון שהיא, נא מלת מסמן שזה, החפשי ברצונו, נא שיקח, אותו וצוה האלהית נבואהה

 את, החזק  הנשמתי בקשר, לך המיוחש, בנך שהוא מצד,  לבבו בקרב כאש הגנוזה האב אהבת אש בלבת אליו
 המצוין היקר הבן של,  השכלית באהבה, אהבת אשר,  בו הדוק הוא שלך הנפשיים הפנימיים החיים שרכוז, יחידך

 תהומיה מעמקי עד נאצלה אהבה אותו האוהב לאב, עונג שמחת  הכולל החביב השם, יצחק את,  נפשו מעלות בכל
  .נשמתו של

 
And He said: please take your son, your only one that your love-Yitzhak - When the great patriarch 
was already prepared for complete self-focus, then came the divine prophecy commanding  him to 
please take ,out of his own free will ,(as expressed by the word Na)- please, your son-with the 
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burning fire of father's love in him on account that he(Yitzhak) is your son ,your only one-that your 
inner mental powers are bonded with, that you love- with rational love, f a treasured son, excellent 
in all  virtues, Yitzhak- the endeared name containing the pleasure of joy to a father who loves him 
with a noble love, to the core of his being. 
 

 יצחק את שיקח אחר שמה ילך אשר המקום של הסמון כדי עד, כאן עד הנבואה כשבאה - המוריה ארץ אל לך ולך
 אוצרות שאת ביתר עוד יתגלו, וחדוה אורה המלאה הנבחרה בארץ, שם כאילו השפעתה היתה, אהב אשר יחידו בנו

  . זה חמד בבן אלהים  לו נתן טובה מתנה איזו, ידע ואז. היקר הבן לנפש אשר הזהר
 
And go to the land of Moriah - When the prophecy reached the point of marking the location  
where he took Yitzhak his beloved only son, it(the prophecy) bestowed on him as if filled with light 
and joy ,be the treasured splendor of his precious son's soul revealed in a most  intense way and 
then he will know what a good gift  God has given him in this beloved son. 
 

 שחוץ, והנפלאה הגבוהה למדרגתו הנסיון  הגיע כאן - אליך אומר אשר, ההרים אחד על, לעולה שם והעלהו
 הבן של הנפלאה סגולתו ביקרת, והאמתית, העמוקה ההתפארות כל אחרי," לעולה שם והעלהו, "הצווי של מההבעה

, לנבואה מוכן עוד להיות כדי עד, קודש ושמחת וגבורה הוד מלא, אמיץ עוד להיות הרוח היה צריך הנה, הנחמד
 אותו את תדע למען, בארץ אשר הרבים ההרים בין, בדיוק המכוון המקום את לו לסמן, אליו לבא עוד צריכה שהיא

  .אליך אומר אשר ההרים אחד על, המיוחד ההר
 
And offer him there as an Olah on one of the mountains that I will tell you - Here the test has 
reached its highest wondrous level. The command "and offer him as an Olah"( burnt offering) came 
after all the true ,deep glorification of the precious, treasured virtues of the endeared son, were 
expressed. Now his spirit is called to be brave, filled with splendor and valor and sacred joy, to the 
point of being ready for the coming prophecy, marking the exact place, among the many mountains, 
in order to be able to recognize that place- on one of the mountains that I will tell you. 
 

, עליו נהיתה לא שנתו. נשבתה לא,  הקדוש האב של, הקדושה הנשמה של הנפש מנוחת - בבוקר אברהם וישכם
. המטוהרה בנפשו  נתערב לא, דכאות ושל רשול של, כהות של רגש ושום,' ד בדבר לו הבאה, הברורה הידיעה מתוך
, כארי גבור ולהיות כצבי לרוץ, כאילות רגליו המשוה' ד ועז, כסדרה באה ההשכמה וזמן, עברה  במנוחה ישרים שנת

  בבקר אברהם וישכם.  מקום של רצונו לעשות
 
And Abraham got up early in the morning - The peaceful rest of the sacred soul of the sacred father 
did not cease. His sleep was not interrupted because of the clear knowledge of God's words and no  
emotions of dullness, laziness or depression were mixed into his pure soul. Peaceful sleep in rest has 
passed, time for waking up arrived as usual, and with  divine strength, his legs like the legs of the 
gazelle, ready to run like a deer and be as heroic as a lion, Abraham rose early in the morning  to 
fulfill. God's will. 
 

 חבישת היא, יחד גם ולבטחונה למהירותה, ההליכה לצורך הדעה בישוב, הראשונה הפעולה - חמורו את ויחבש
 של העקרי יסודה שכבר אחרי הבאים, המכשירים יתר על אותה להקדים צדיק אותו של עבודתו היתה, החמור
 .בשלמותו יעשה כבר המצוה

 
And he saddled his donkey - The first act that was clearly for the purpose of having a safe and 
speedy journey, was to saddle the donkey. That act was the work this  tzadik, performed prior to  
the rest of the chores which follow  after this basic part of the mitzvah is completed. 
 

 רוחו נפל שלא ולבד, הזאת הקדושה הפעולה של בותהחשי את הרגיש - ובנ יצחק תוא אתו נעריו שני את ויקח
, נעריו שני את שלקח אלא, המעלה לאיש הראויים המכובדים מהסדרים קצת אפילו בשגגה  למעט, בקרבו

 ואת, הרגילים החיים בדרכי עמו המצורפים היו והם, עמו, הדעת את המרחיב באפן, ושמושו לכבודו המיוחדים
  .העמוקה אהבתו של החיים באש ממולא, בנו בתור לקח יצחק

And he took his two servants with him and Yitzhak his son - He felt the importance of this sacred 
action, o not only he did not feel despair, he was not neglectful, not even by mistake, in doing any of 
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the dignified arrangements, expected  of a prominent man. Rather, he took his two servants to tend 
to his noble needs, all  in a pleasant manner ,having them join him the way that they usually did. And  
Yitzhak, his son, he took while filled with the living fire  of his deep love. 
 

 בלתי העצים גזרי את לקחת אפשר שהיה ו"וק, היערים באחד עצים למצא לסמוך אפשר היה - עולה עצי ויבקע
, העליונה האלהית האהבה אבל. בהם להשתמש הצורך מוכן כבר יהיה אשר בעת להבערה ולהכשירם, מבוקעים

 קרבן תשמישי של והסדר ההידור את גם, להכין לזרזו כדי, הקדוש האב בלב שבערה היא, אנושי טבע כל העוברת
 ופעולה עליון חזון לפני עומד שהנהו, הרעיון חדר כבר כאן. יחד גם ומתונה זריזה בהקדמה, העצים כמו, אלה

 למעלה עומד הוא בעולם אמת אלהי' ד שאור להראות כדי, הרגילות האנושיות התכונות לכל ממעל העולה, קדושה
 כי דעת למען, בעולם הנסים של הופעתם של הקשר בא ומזה. ולהעריך לחשב בטבעיותו האנושי הלב שיוכל מה מכל

 לפני הים שיבקע זכה עולה עצי ויבקע בשכר:  וחמרי רוחני, טבע של קשור כל מעל ונשא רם הוא עולם אלהי' ד
  .(מדרש) ישראל

 
And he split the wood for sacrifice - It was possible to find wood in one of the forests and certainly 
to take blocks of uncut wood and prepare them for burning when needed. But the divine supreme 
love, surpassing human nature, was burning in the heart of the sacred father and it made him 
prepare in advance all the items needed for the sacrifice. The idea that he is facing a divine vision 
and a holy act, surpassing all human virtues ,an act that demonstrates that God true light surpasses 
all that the human heart can comprehend, that idea had penetrated him already. And this act  is the 
cause for all future miracles in the world. Acknowledging that God of the universe is exalted above 
all material or spiritual parts of nature by splitting the wood, was rewarded by His act of  splitting 
the sea before the children of Israel.(midrash) 
 

 לקראת, הזה הקדוש הישיש הלך כח בכשלון ולא קומה בכפיפת לא - האלהים לו אמר אשר המקום אל וילך ויקם
 ואזירת הקומה במלא, בקימה א"כ, האדם של נפשו טבע ארחות מכל ההיפוך שהיא, הזאת המפליאה העובדה

 להגיע נפשו לה כלתה אשר, העליונה הרוממה האהבה מלא של, המושך כח תכונת, היתה הליכתו המשכת כל. החיל
 יסוד, החיים יסוד שהוא, ומצותו רצונו ועשות' ד דבר מלוי, האלהים לו אמר אשר המקום אל, החפץ מחוז לאותו
 'כלל מקום בערכו תופסים ואינם, נגדו כאין, מציאות ושל טבע של של ענינים שכל, כולה ההויה ויסוד האדם

 
And he rose and went to the place that God said to him - Not bent over and not in failed strength 
walked this holy old man towards this wondrous event, which is contrary to of all natural human 
ways. Instead, he stood  up fully erect and filled with bravery. The entire length of his walk was like a 
compelling power, filled with sublime love. And his soul was yearning to reach the desired place that 
God designated for him.  Fulfilling the word of God  is the essence of life and all other matters of 
nature and reality were nothing compared to it and did not matter at all. 
 

 על עברו אשר הדברים הם וחתומים סתומים - מרחוק המקום את וירא, עיניו את אברהם וישא, השלישי ביום
 אמירה, דבור לבא צריך שהיה במקום, השלישי ביום שהופע מה  ...ההליכה ימי שלשת של הזמן במשך הקדוש האב
, מתאחדות ההשגות כל שם אשר העליון למקום הנשמה עלתה כבר כי. יההרא בחזון ההופעה באה, ההר את ליחד

, ראיה בתכונת היתה האמירה. אחת בתפוסה הם עומדים, הרוחניות ההופעות שאר ככל, והראיה הדבור וגם
 הן הבשר עיני גם שעיניו עד,... האיתן האב של הקדושה בנשמה  חדרה כ"כ, הנבואית, החזיונית, הקדושה והראיה

 אשר, למקום אשר הקודש יפעת אל חובר כבר,  המקום אל קרוב בא לא עדיין אשר ועד. הנבואי ההוד לנושאי נעשו
 אם כי," ההרים אחד, "הר בתור שלו הטבעי החצוני הסמון פ"ע לסמנו כבר אפשר שאי באפן, לפניו נתגלה כבר

 -עיניו וישא בעולם בחיים קודש כל שרכוז המיוחד המקום, המקום
  מדרש() " בהר קשור ענן ראה, ראה ״מה"

 
On the third day Abraham lifted up his eyes and saw the Place from a distance - Hidden and sealed 
are the events that the holy father experienced during the three walking days...What appeared on 
the third day, instead of speech indicating the specific mountain, was a vision by sight. His spirit had 
reached a supreme point where all senses unite and speech and sights, as other spiritual elements 
were held together as one. The speech had the element of sight and the sacred sight so penetrated 
the soul of the formidable father...till his corporeal eyes became the carriers of the the prophetic 
light. He was already connected to the sacred splendor of the place that was shown to him in a 
fashion that was impossible to mark by its external appearance as a mountain " on one of the 
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mountains". Rather, he saw the Place, the unique location that contained all that is sacred in life in 
the world 
"What did he see? He saw a cloud tied to the mountain" (Midrash) 
 

,' ד דבר של העליונה ההופעה אחרי - כה עד נלכה והנער ואני, החמור עם פה כםל שבו, נעריו אל אברהם ויאמר
 והאמירה. מקומו את כלל אצלם תפש לא החמרי העולם. האחרים הנמצאים של היחושים מכל והבן האב נתעלו
 השווי, החמור עם פה לכם שבו:  מקודם כשהיו בחמריותם קשורים, הטבעי במעמדם נשארו אשר, נעריו אל היתה

, נלכה והנער ואני שנתעלה... האדם ערך לגבי חמרו בקשור האדם ערך דבר על הוראה - החמרית הנפש עם נפשם של
 הציור עם מכוון כלומר, הנברא מעלת קץ על כבר שעומדת, המגבילה המדרגה עד, כה עד, ועלה הלוך,  נתעלה עוד

, גבול מכל מלמעל בא שלה רשם אבל, הגבלה ושל שעור של מדה באיזו שפועלת פ"אע, העליונה והמגמה העליון
 .ממרומים שדי מנחלת

 
And Abraham said to his servants, sit here with the donkey, and I and the lad will walk so far - 
After the supreme display of God's message, father and sons were elevated in spirit  above all the 
others present. The  material world did no longer had any hold on them. And the speech to his 
servants, who remained in their natural state, tied to their material being as before [sit here with the 
Khamor(donkey) since their soul was Khomri( material)] an instruction to a person bound by his 
corporeal being by one who was elevated above it...and I and the lad will go-we will go on being 
elevated. So far-as far up as the level that limits all creatures....,that despite operating in limiting 
human measures, its inspiration comes from the limitless divine power . 
 

 של השפלתה של בהבעה שבאה, מעלה כלפי הנשמתית ההתעלות היא ההשתחואה - אליכם ונשובה, ונשתחוה
 צאכיו אדם בני ועל עליכם להשפיע, אליכם נשובה, הגבלה של במאסר עומדים שהננו, זו ובידיעה ....החמר תכונת

 בין הבדל זה אי כלל חש לא, לנעריו  האב דבר אשר ובעת. אתכם ולעלה לרומם,....הקדושה של אורה מיסוד בכם
 מחיי להפרד ההולך, הבן של הנפשי המצב ובין, בחמר קשורים חיים להמשיך עוד לכאורה החושב, שלו הנפשי המצב
 בכל, בעולם קדושתו והופעת' ד כבוד מלוי את נןלכו בשביל בא כאחד הכל. העליון הקודש במרום להתעלות, הגויה

  .אליכם ונשובה ונשתחוה. כולם היצורים ובכל הברואים
 
And we will bow down and return to you - Bowing down is the elevation of the soul upwards, 
resulting from humbling and lowering the corporeal aspect....And with this knowledge that we are in 
a state of confining limitation we will return to you to bestow on you , and people like you, elevating 
and uplifting you. And while the father was talking to his servants, he did not feel any difference 
between his spiritual state that will seemingly remain in material existence and that of his son who is 
about to depart from corporeal life in ascending to supreme holiness. Both as one aimed at 
establishing God's honor and holiness in all creatures on earth. And we will bow down and return to 
you. 
 

 המקום ראית של, הזאת  הנבואית העליונה ההופעה אחרי - בנו יצחק על וישם, העולה עצי את אברהם ויקח
 כדי עד, הנקדש הבן של הקדושה נשמתו ועמה, והכרה בידיעה, הקדוש האב של הקדושה הנשמה התעלתה,מרחוק
 אש בלהב העולה הנשמה, המקודשת העולה עם, המקודשים, העולה עצי, הקרבן תשמישי את לאחד העמוקה הנטיה
, הזה המאחד במפעל והנפעל הפועל כאן התאחדו. הרוחות אלהי לאל, קץ אין בצמאון, העליונה האהבה של קודש

 בנו יצחק על וישם, העולה עצי את אברהם ויקח. מדתו לפי אחד כל
 
And he took the wood for  Olah and laid it on his son Yitzhak - Following the supreme prophetic 
appearance of seeing the place from a distance,the sacred soul of the father united with the sacred 
soul of the son in knowledge and awareness to the point of consolidating the things needed for the 
sacrifice with the sacrificial son himself, whose sacred soul was elevated in the sacred flame of 
supreme love,in infinite thirst to the God of all souls.The actor and the one acted upon were bonded 
in this uniting operation,each according to his capacity. And he took the wood for Olah and laid it on 
his son, Yitzhak. 
 

, וגנוז חתום אצלם הוא, העולה, הקרבן של והאכול ההקרבה שכח, העולה עצי - המאכלת ואת האש את בידו ויקח
 בלא ומורגשת מוחשת היא מפעלם שתכלית, הגלויים המכשירים, והמאכלת והאש...יצחק עם קישור כבר להם יש
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 הוד בכל, עינו לנגד עומד לפניו פתוח הוא והנורא הגדול שהסוד, הקדוש האב בידי להיות ראויים הם, תעלומה שום
  .קדשו מורא

 
And he took in his hand the fire and the knife - The wood for the burnt offering whose force to 
consume the sacrifice is secretly sealed with them, have already established a link with Yitzhak. And 
the fire and the knife whose purpose is understood and felt without any mystery are worthy to be 
carried by the sacred father whose awesome sacred secret was revealed to him before his eyes with 
all its sacred awesome splendor. 
 

, והרוחנית החמרית, כולה וההויה, העולם כל במלא מתאימים תמיד הם והחתום הגלוי כאשר - יחדו שניהם וילכו
 צמאונה בהדר הנשמה עלית של, העליון הרז של, הצירוף כאן לבא הוכרח כן זה את זה ומשלימים מתאימים והם

 שניהם שהלכו עד, אברהם אצל, כולה ומובנת פתוחה, גלויה בצורה היה שכבר התכן אל, ביצחק אשר, חי לאלהים
  .יחדו שניהם וילכו. והרוחנית החמרית בהתאחדותם, יחדו

 
And the two of them walked together - When the revealed and the sealed are in complete harmony 
and the entire existence, corporeal and spiritual, fit to complete one another, the joining of the 
supreme secret of the ascending soul of Yitzhak to a living God, with Abraham's revealed ,open and 
fully understood plan-,unite them, body and soul ,so the two of them truly walked together. 
 

 עומד שהוא, ונורא איום, נסתר סוד איזה כאן שיש, לחוש התחילה הפנימית הנשמה - ואבי אברהם אל יצחק ויאמר
 אשר העליון הרז גילוי הופעת י"ע, רעיוניה מאסר את לפתח זיקוק חשה יצחק של נשמתו. אחר במקום גלוי פתוח

 אל, העליונה,המתלהבת, הסוערת נשמתו באמירת,יצחק שאמר, הפנימית ההבעה היא זאת. אברהם של בנשמתו
  אביו אברהם

 
and Yitzhak said to Abraham his father - the inner soul started sensing that a buried ,terrible secret 
,while hidden here, is open and revealed elsewhere. Yitzhak's soul felt the need to unchain its 
arrested ideas by seeking to  reveal the supreme secret in Abraham's soul. Thus the internal 
expression of Yitzhak spoke in a stormy, passionate way to his father, Abraham. 
 

 שהיה עד, מאד עליונה למדרגה, הגדולה השעה באותה  התעלתה אשר, האהבה המית מלא היה הבטוי - אבי ויאמר
, האב של בלבו, והאצילית הנלהבת, האהבה רגשי ועלו נתאדרו באמת כאשר  ,...אב אהבת של חדוש מלא התכן
  .הזאת בשעה דוקא

And he said: my father - The expression was filled with such zeal of love, elevated during that grand 
hour to such a high level of a renewed father love that strong feelings of noble, passionate love 
emerged in the heart of the father precisely at that hour. 
 

 שלהבת שמוסיף, אברהם של  בלבו גלוי שהוא, הכמוס הרז כל של האורה בהופעת, באה התשובה - יבנ הנני ויאמר
 בקרבי ומתגברת ההולכת, אהבתי מלא בכל, הנני -ולכן. החביב לבנו הנשגב האב של,  הטבעית האהבה מוקד על עזה

 .בני הנני. בכלל הנשמה ועלית המאורע גודל מפני, מאד עליון בשטף
 
And he said here I am my son - The answer came in the shining appearance of the entire, hidden 
secret that was known in Abraham's heart, adding  a powerful flame to the fire of the natural love 
burning in this esteemed father to his endeared son. Therefore- here I am Hineni          with all my 
love that is growing stronger inside me like a supreme fountainhead due to the magnitude of the 
event and the ongoing elevation of the soul. 
 

 לבא התשוקה מרוב, הנשמה מתהום עמוקה שאלה בזה הובעה - לעולה השה ואיה, והעצים האש הנה ויאמר
 בעלות פועלים והעצים שהאש, המראה בתור, הבן עיני נגד התיצב ההקרבה חזון,' ד דבר למלא, הקדש למטרת
 צמאונה עיקר מרגישה  והנפש..... העבודה מיסוד ואינה, הכרחית פעולה רק עושה היא המאכלת אבל, העולה

 לראות,אלהים פני את ואראה אבוא מתי, לעולה השה ואיה והעצים האש הנה:  התכליתי המלוי אל בתשוקה
  .וטובה במלואה, הכבוד מלך, הקדוש לאל הקודש עבודת של בתפארתה

 
And he said: here are the fire and the wood and where is the lamb for sacrifice - A question from 
the depth of the soul was expressed here. The passion to reach the holy purpose, to fulfill the word 
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of God, presented the sacrifice vision before the son's eyes where the fire and the wood are active in 
a  burnt offering and the knife just acts at the beginning but not during the sacrifice. And the soul 
feels thirst in its passion for the core of the ritual service. Here is the fire and the wood and where is 
the lamb for sacrifice? When will I come and see the face of God, observing the glory of the sacred 
service to the holy God, King of Honor, in all its fullness and goodness? 
 

 לעשותה לפנינו העומדת העבודה. גילויו בהוד החזון הופיע כאן -בני לעולה השה לו יראה אלהים אברהם ויאמר
, מחודשה אלהית להופעה  אנו ושצריכים, בעולם היתה לא שעדיין, כזאת ורוממה מחודשת קודש עבודת היא

 רזי תעלומת המלא, קדשים קודש חזונות אשר בעת שפתים בארשת לבא יוכל ומי. לעולה השה, לו יראה שאלהים
 שהוא הנושא את בשם לקרא או בפרטות הדבר לציין גם יוכל מי, הללו הגדולים הרוחות עיני נגד מרחפים, קודש

  .בני.,אליך חשה שנפשי, העליונה האהבה היא זו עליונה עבודה של הרכוז אמנם. עליון ופלא הסתר בצעיפי וףעל כ"כ
 
And Abraham said: God will show( him) the lamb for sacrifice my son - Here the vision appeared in 
its glorious revelation. The worship before us is such  a renewed, uplifting holy worship, such that 
has not yet happened in the world that we need a renewed divine appearance that God will see for 
himself(choose and select)the lamb for sacrifice. And who can utter while the holiest ,mysterious 
visions float across the eyes of these great souls? Who can accurately indicate or name the subject 
that is so covered with hidden veils and supreme wonder. Indeed concentrating on this supreme 
worship is the same supreme love that my soul feels for you, my son. 
 

 האידיאלית הנפש ומסירות ברצון מאוחדת שהיתה, הקדומה המאחדת ההסכמה לעומת -  יחדו םשניה וילכו
, הידיעה ואחדות הרצון אחדות, גמור באיחוד, יחדו הנשמות כאן נתמזגו, הפרטית בידיעה בציור וחלוקה, הכללית
 ללכת,שתיהן שקועות הנשמות. למפעל מפעל ובין, לנפש נפש בין, כלל הפרש שום בלא '...ד דבר למלא צופות בעינים
  .יחדו שניהם וילכו. ורצונו' ד דבר למלא

 
And the two of them walked together - Unlike the earlier bonding agreement ,united by will and 
general soul devotion, yet divided by different private awareness ,here the souls were merged in 
complete unity. Unity of the will and unity of awareness, with eyes looking to fulfill the word of 
God... Without any difference between soul and soul and action and action. The souls were both 
immersed in the desire to fulfill the word of God.  
 

 הנבואית הזאת הראיה היתה, מרחוק המקום את אברהם ראה כאשר - האלהים לו אמר אשר המקום אל ויבאו
 הראיה זאת בכל אבל." אליך אומר אשר ההרים אחד על" של בהבטחה עליה שהועד, האמירה במקום משמשת
 האלהית האורה עליו הופיעה המקום אל באו כאשר אבל, האמירה תכן עדיין בה הובלט ולא, ראיה במדרגת נשארה

 בבהירות יכול היה והמקום, עמה ומאוחד הזאת בראיה בה בלוע שהיה האמירה כח אשר עד, ברורה כ"כ בהבלטה
 .האלהים לו אמר אשר המקום נקרא להיות

 
And they came to the place that God told him - When Abraham saw the place from a distance, 
prophetic sight served instead of promised speech indicating "on one of the mountains that I will tell 
you". Nonetheless, the vision remained in a level of sight where the content of the speech was not 
yet delivered. But when they came to the place the divine aura was emphasized so clearly, that the 
power of speech was swollen in this vision and merged into it so the place could  be called "the place 
that God has told him". 
 

 של בהוצאתה, האלהית ותשוקתו מחשבתו ציורי כל את הקדוש האב השקיע כך כל - המזבח את אברהם שם ויבן
, המעשית הרגשתם בכל, מצוירים כבר היו המפעל פרטי שכל עד, הפעל אל' ד דבר מלוי של, הזאת דושההק הפעולה

, להאמר הדבר ראוי היה שלא עד, ומשוכלל בנוי, מאז מצויר כבר אצלו היה, להבנות ראוי שהיה, שהמזבח עד
 חשב אותו, אז מני לו הידוע, המזבח את אברהם שם ויבן אלא, הידיעה הא בלא," מזבח שם ויבן, "מקומות כבשאר

 מחשבתו ובכח ברעיונו, וציר וחמד
 
And Abraham built the altar there - The sacred father immersed  himself in executing this holy 
action . He followed the word of God with such passion that all the items needed for the ritual were 
already sketched before him in such detail that the built altar was vividly portrayed  in his mind that 
instead of saying : "altar" it says: "the altar" which was already fully  depicted in his mind. 
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 ההארה בכח אותם בקע אשר, עולה עצי, ידועיםה העצים אותם את אלא, ערך עצים סתם לא - העצים את ויערוך 

 הרשם כבר הוכן בקועם בכח אשר העצים אותם, ורוח בשר טבע כל ומעל, אנושי כח כל שממעל, העליונה הגבורית
 אשר, הזאת העליונה ההארה עם בקשר, בניו לפני סוף ים של לבקיעתו שגרמה הבקיעה אותה ...,העליון הפלא של

 .הידועים העצים אותם, הזאת הנפלאה המקודשת הדרך של הזמן משך כל, עמו הלכה
 
And he set the wood - Not mere wood he set but the known wood for Olah that he split surrounded 
by powerful, supreme heroic aura standing above all human power and above all nature of flesh and 
spirits. The very split wood whose merit was already registered for  the future supreme wonder that 
split  the Reed Sea before his descendants; the supreme wonder connected to this supreme aura 
that accompanied him throughout the wondrous, sacred journey.  
 

 בכל התגברה, המוחלט הצווי את עז בכל למלא, הנשמה ותשוקת' ד אהבת של התכונה - בנו יצחק את דויעקו
 הפעולה את מלעשות טבעה תקף פי על המונעת, יחידו לבנו הזקן האב של, העמוקה האהבה  אפילו אשר עד, תקפה
 של הקדושות הנשמות התאחדו שכאן  היו. כלא נתבטלו,הזה הפעל נגד יצחק של מצדו  התנגדות מין כל וגם, הזאת

, כבד יותר נעשה הנסיון היה אם אפילו אבל'.ד דבר את למלאות אחת נפלאה בתשוקה, הבן ושל האב של שניהם
 כ"ע. ז"בכ נעשית הפעולה היתה, האב כלפי הבן של מצדו, והרחמים החמלה רגשי כל והנעת, וסרוב מאון איזה מצד
 .עקוד בתור כרחו בעל לזה ומזקיקו תוקפו והוא, רצונו נגד הדבר היה כאילו, בנו יצחק את עקד

 
And he bound his son Yitzhak - The virtue of loving God and the yearning of the soul to fulfill the 
determined command with all his might ,overcame him in such force, that even the deep fatherly 
love of this old father to his only son, which should have naturally prevented him from such action, 
as well as any resistance from Yitzhak, were erased as if never existed . Here the holy souls of father 
and son united in one wondrous desire to fulfill the word of God. But even if the test would have 
become tougher, through refusal or appeal for mercy from the son towards the father, the act 
would have been committed nonetheless. Hence he bound his son Yitzhak, as if against his will, 
making him need  this (binding).  
 

 אופי." המזבח על" אלא," המזבח על אשר העצים על אותו וישם" נאמר לא - לעצים ממעל, המזבח על אותו וישם
 היתה לא שכמוה  וקדושה נאצלת כ"כ הקרבה של מטרה לשם שנבנה, זה קדוש למזבח מצוינת וקדושה מיוחד
  ........המזבח אל מתיחסת השימה, היתה כ"ע. בעולם תהיה לא וכמוה

 
And he laid him over the altar, above the wood - It does not say "he put him over that wood that is 
on the altar" - Rather, over THE altar". This altar is marked by special nature of holiness, being built 
for a purpose the like of which has never been nor will ever be. Therefore the placing( of Yitzhak) 
related to The altar... 
 

 האהבה ועזוז,האלהית הגבורה קדושת באו כאן - בנו את לשחוט המאכלת את ויקח, ידו את אברהם וישלח
. חיים באלהים הדבוק כולה היתה כבר הקדוש האב של העליונת הנשמה. עזם למרום, עליון לאלהים הקדושה
 -אברהם וישלח נאמר כך ובשביל  ....וכליו הגוף עם וטבעי חמרי קשר כבר לו היה לא העליונה בצורתו אברהם

, עליון בשליחות הלכה היד אלא...,טבעי חי אדם יד בתור לא, אז הנשואה -ידו את, נפשו בתי כל על' ד אור המלא
 פעלה ...,היד ואותה. חייו מהות בכל הקדוש ברצונו וקשור' ד לפני העומד, אברהם של בשליחותו, אלהית בדחיפה

 שכל, יצחק של הפרטי השם כאן הוזכר לא. בנו את לשחוט ברעיון, המאכלת את לקח שהוא, שולחה מפעל את
 המהותי מהציור נשאר לא  קודש וחבת אהבה מרוב, האב של הנשמה בעצמות נדבקו  מעלותיו כל וחמדת,  מהותו

' ד ודבר.  תקותו כל היא וקיומו חייו ותשוקת, האב מאת אליו נמשכת כולה האהבה אשר, בנו שהוא, שהיח זה  אלא
 .בנו את לשחוט. ומקיים גוזר למפעל ויהיה, אלה מכל למעלה ועלה התגבר

 
And Abraham sent  his hand to slaughter his son Yitzhak - Here sacred divine heroism and the 
power of holy love to a supreme God  reached their highest form. The upper soul of the sacred 
father was completely devoted to the Living God. Abraham, in his uppermost form, did no longer 
have any material natural contact with the body and its parts. For this reason it is said "and Abraham 
sent his hand" filled with divine light throughout his soul. His hand was raised not as a hand of a 
natural living human. The hand was sent by supreme force by divine push as Abraham was standing 
before God submitting to His holy wishes with his entire being. And the same hand executed the 
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action of its sender who took the knife with the idea to slaughter his son. Yitzhak whose entire 
essence and all his precious virtues were glued to the soul of the father from love and divine 
affection in such fashion that nothing remained from the physical essence but the idea that this is 
his son for whom he channels all his love, the son whose very being is Abraham's sole hope. Yet the 
divine decree to slaughter his son had prevailed over all these feelings. 
 

 ויותר נאצלת יותר היא מלאך של בהופעה באה שלא הנבואה הפעמים ברוב - השמים מן' ד מלאך אליו ויקרא
, הנבואה את משלמת היא המלאך של שהופעתו, כאלה מאורעות כ"ג יש אבל. מלאך בהופעת שבאה מזו גבוהה

' ד סוד רק הוא ..... זה ציור. להשתתף מלאך שום יכול יהה לא, לעולה בנו את להעלות   הראשון בהחזון. ומאדירתה
 .הופעה ושום, שכל בשום, השגה בשום שתצויר כלל אפשר שאי, עזה למרום העליונה האהבה  את להביא, ליראיו

 ...,אמת לאלהי להמסר כבר מוכן הכח, וצרופה אדירה יצאה קדשה גבורת הוד בכל הנשמה, נגמר הנסיון אשר אחרי
 לקול  שומעים, קודש ומלאכי, עולמים בכל .. כבר מתפשטת שהיא, כזאת אלהית הופעה, לבא ומוכרחת, באה שוב

 כי לא, בשרו לאהבת האדם את עוד המקשר, ארצי פנימי חוש איזה המית מתוך לא, קורא' ד ומלאך. דנא בכח' ד
 . .העליון החסד ושל המשפט של, הצדק של, האמת של הטוהר מרום, השמים מן אם

 
An  angel of God called to him from heaven - Most times a prophecy that is not delivered by an 
angel is superior and more dignified than the one delivered by an angel. But there are events, that 
the appearance of the angel completes and fortifies the prophecy. No angel was able to take part in 
the initial vision, calling him to offer his son to God. Such vision is  the secret of God to those who 
revere Him, in bringing the supreme love to its highest level in a way that cannot be described by 
any reason ,understanding or sight. Once the test was over the soul has emerged strong and refined 
and the power was ready to be delivered to the True God , then  a divine vision is met by an angel of 
God . Not an angel from an earthy sense, that connects a person to his flesh but from the heavens, 
the height of purity, truth and justice of upper law and grace. 
 

, המוחלט שהצווי, אומר דברו עושה מלאכו י"ע, בכח' ד קול - מאומה לו תעש ואל, הנער אל ידך תשלח אל ויאמר
 אהבה המלאים, האב ברגשי הפוגע דבר מכל להנזר הטבע מצד בין, דמים שפיכות של מרשע להמנע הצדק מצד בין

, ממעלתן ירדו לא, החמרי ובטבע הרוחני בטבע החקוקות, האיתנות הקדושות ההכרות. בעינו קים הוא, חמודו לבנו
 איזה כאן שיש תחשוב ואל,... הנער אל ידך תשלח אל כ"ע.' ד בדבר שנתגלה העליון החזון י"ע, השערה כחוט אפילו

 לעשות נכון  לפחות שיהיה עד ...,האצילית' ד אהבת לבין יקירך לבנך שלך הטהורה האב הבתא בין, מפעלי נגוד
 ,...מאומה לו תעש ואל, כן לא. הזאת האהבה המעטת על המורה דבר בפעל

 
And he said: Do not lay  your hand upon the lad nor do a thing to him - "The Voice of God by 
might". Through his angel who delivers His word that the ultimate command ,whether coming  from 
the side of justice to prevent cruelty of blood shed or from the side of nature to avoid any action 
hurting the fatherly feelings of love to his endeared son, that command will stand. The sacred, 
formidable recognition,engraved in both  the spiritual  and material nature, did not even slightly 
decrease in value by the second divine message. Hence , do not lay your hand upon the lad. And do 
not think that herein lies a contradiction of actions between your pure fatherly love to your son and 
your noble love for God to the point of contemplating a mitigated action against your son. Not so. 
Do not do a thing to him. 
 

 והמזוכך, הברור הטהר אור הואר עתה - ממני יחידך את בנך את חשכת ולא, אתה אלהים ירא כי, ידעתי עתה כי
 לשכון המשתפלת, אהבה שבתור, שלך אלהים אהבת גם אשר עד. הברה נפשך על, מוגבלה גופנית המיה של סיג מכל

 אהבה ציור מכל למעלה העומדת, העליונה היראה באש נצרפת להיות צריכה היא ...,בחומר הקשורה הנפש בתוך
 ירא כי, ידעתי עתה כי. והויתך מציאותך של המציאות במלא הגדולה האלהית, הידיעה נחקקה עתה כי.... ורגש

 גם אם-כי, בטהרתם העליונה והאמת היקר מלואת, העליונה היראה חוש מבלעדי אשר, אוהב רק לא, אתה אלהים
, בנך את חשכת לא כי ...,הטהורה היראה אור י"ע ונזדככה נצטרפה שלך והתמימה הנפלאה שהאהבה, אלהים ירא
 גם ומהודקת ישרה הסתעפות היא לבנך שאהבתך, העליונה המדה עד ובאת, ממני, אהבתך מלא עז בכל, יחידך את

 .. עולמים צור באהבת היא
 
For now I know that you are God fearing and you did not spare your only son from me - Now the 
pure clear light has been illuminated over your pure soul refined of any slag of bodily limitation. 
Until now even your love for God was lowered to dwell in physical matter. Such love needed to be 
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refined through fire of supreme reverence and fear, placed above any depiction of human  love and 
emotion. From now on, the great divine knowledge( awareness) has been fully  engraves in your 
existing being. Now I know that you are not only God Loving but God Fearing as well and that your 
wondrous, innocent pure love has been refined and purified by the light of pure reverence. By not 
sparing from me your only son, with the full force of your love you reached the highest point where 
your love for your son is directly branched from and tied to your love to the Eternal Rock. 
 

 אשר, הגדול האור את בתוכו להכיל כלי בתור שיהיה, נושא איזה לחפש הוא שצריך  חש -  עיניו את אברהם וישא
, הטהורה האלהית הדבקות מרומי את להתעלות ...,אלהיים חיים אושר הספוגה, הרוממה נפשו במלא חש הוא

 .עיניו את אברהם וישא. זה קודש לקשר הראוי נושא איזה לפגוש, ראותו חוג מלא בכל עיניו והעיף
 
And Abraham lifted up his eyes - He felt that he should seek an object that will serve as a vessel to 
contain in it the great light that he felt throughout his lifted devoted soul. So he glanced around as 
far as his eyes could see to find an object befitting this sacred affinity. 
 

 על היה והאיחור, הטבעי מהלכו בדרך נתאחר הזה שהאיל,והשיג ראה - בקרניו בסבך נאחז, אחר, איל והנה וירא
 בהקרבתו ידו על להכיל, ממשי נושא בתור להמצא, עליונה בהשגחה שהוכן ומופת אות. בקרניו בסבך שנאחז זה ידי
 .נפשו בתי כל את כעת הממלאה הסוערת תהדבקו מעלת ברום, האלהיי  האור כל את

 
And behold, he saw a ram, caught in the thickest by his horns - He saw and understood that this 
ram was delayed from his natural way and the delay was caused by being caught in the thickest by 
his horns. A divine sign that was prepared by divine providence to be found as a real object whose 
sacrifice will contain all the divine light in the highest level of stormy devotion that was now fulfilling 
all parts of his being. 
 

 ההתאחדות באותה עמו שיתאחד, קנין בתור שלו שיהיה, האיל את ולקח הלך - האיל את ויקח אברהם וילך
 .אותו המקריב עם מאוחד להיות, לדורות וקבוע רגיל קרבן לכל הראויה, הקנינית

 
And Abraham took the ram - He went and took the ram to make him his property and to unite with 
him in an ownership worthy for each future  sacrifice for generations to come where the sacrifice is 
united with the owner who offers it.  
 

 לפעל מוכן בהיותו, בלבבו התלקחה אשר, האלהית האהבה עז אותו וככל החזון אותו ככל - בנו תחת לעולה ויעלהו
 דהו בכל לקרר, באיל יצחק של החלוף, ההז השינוי עליו פעל לא. האיל את העלה עצמה המדה באותה, בנו הקרבת

 יהי אמר שעבד עבודה כל על ...ההקרבה פעולת אל המצטרפת, הפנימית הנשמה וגובה הגבורה אור אותו כל את
 הפנימית העמדה את לשנות  מצאה שלא, המחשבה ותמימות הרצון כוון מתוך שבא,( מדרש) בבני נעשה כאילו רצון

 .כל לאדון בקשורה, הנשמה של
 
And he offered him as Olah instead of his son - With the same vision and the same formidable 
divine love which was burning in his heart when he was ready to offer his son, with the very same 
intensity he offered the ram. Substituting Yitzhak by the ram did not  diminish all that splendor of 
valor and the height of his inner soul which comes with the act of sacrificing.... For each future  
Avodah( sacrifice )he said: "May it be accepted by God as if it were performed on my son"( 
midrash),as it stemmed from the same inner desire  and pure thought that did not change the 
binding of his soul to the Master of all. 
 

 של הפנימית התכונה באה כאן - יראה' ד בהר היום יאמר אשר, יראה' ד ההוא המקום שם את אברהם ויקרא
 רק. יראה' ד אברהם לו קרא אשר במקום זו קדושה שנקבעה, הפעל אל יצא לא אשר הסתום בחלק,  האלהי האור

, האלהי הצווי התגשמות של הזה הכח י"ע, בפעל המצוי של הזאת הראיה את לקשר יאתה לו, תעלומות היודע' לד
, עליונה היותר בצורתה, ליוצרה הנשמה השלמת של, זו הופעה אמנם .נברא שום לעין נתגלה לא אשר המוסתר באפן
 המסורה, הפנים בראית השכינה אור של הקבלה לקראת, העתידים הדורות של הנפשות הכנת את הגורמת היא היא

 רצון לשם המהות וכל הנשמה מסירות של,  הגנוזה הסגולה ומתוך.' ד האדון פני את זכורך כל יראה:  לדורות
 נזרעים הנם שלה הכח ושגרעיני, פארה ברום לישראל המיוחדת, הנבואה קדושת של הכשרון התחלת נובעת,'ד

  ."לה הראויים על הקודש רוח להשראת המוכשרים רגלים, הפנים ראית י"ע באומה
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And Abraham called the place Adonai Yireh, as said today, in the Mount of God shall be seen - The 
inner virtue of the divine light, set in the sealed part that was not executed, is the very virtue 
appearing here to proclaim holiness in the place that Abraham called Adonai Yireh. This virtue of 
linking the present fulfillment of the divine command to the hidden future ,that was not yet seen to 
any creature is indeed a virtue solely befitting God who knows all mysteries. This phenomenon of 
fully submitting the soul in its highest form to the Creator is the very cause of preparing the future 
generations for receiving the light of the Sh'chinah     by appearing ,as prescribed for generations:"all 
your males shall appear before the Lord Adonai". And out of the hidden virtue of devoting the soul 
and the entire being to God's will stems the budding skill of the sacred prophecy, unique to Israel in 
its supreme glory. The seeds of prophetic force are sown in the nation ,for those deserving ( to 
become prophets) when showing their face in the pilgrimages in this place. 
 

 של הגדול הצרך מצד, ההשפעה הוכרה הראשונה בקריאה כאשר - השמים מן שנית אברהם אל' ד מלאך ויקרא
 כן-כמו," אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי"  העליון בעולם הקדוש התכן והשארת, הפעולה המשכת מן החדלון

, שנית' ד מלאך קריאת באה בפעל האיל בהקרבת במפעל נתגשמה, קדושתה פנימיות בכל, הפעולה אשר אחרי, עתה
 היתהש, הראשונה לקריאה השלמה זו קריאה והיתה,  .... הזה הקדוש המפעל של העתיד הקשר על אור להאיר
 גנוזה שהיתה,הקודש אוצר של שהברכה,להודיע באה זו וקריאה. הנשגב הנסיון של  והנסתר הגנוז הערך על סובבת

, הדורות בשטף ומתגלים ההולכים לחיים ומתקשרת היא הולכת בפעל המעשה המשכת בהפסקת' ד דבר פ"ע
 .הדבקותהאלהית ממקור הנובעת הקדושה משורש היוצאת,העליונה הברכה את לקבל הראויה, מקודשת בתכונה

 
And the angel of God called Abraham again from heaven -  In a similar fashion to the first calling of 
the angel where alongside the recognized (earthy) need to stop the act was the hidden sacred part 
in the upper world " for now I know that you are God fearing", here, too, after the act of sacrificing 
the ram came the second calling of the angel to shed light on the  future link of this sacred act ..... 
This calling comes to complete the first one that was centered around the hidden value of this 
ominous ordeal. And this calling came to announce that the blessing of the sacred treasure that was 
hidden by the word of God to cease from continuing the act is about to be linked to  future 
generations worthy to receive the supreme blessing which stems from the root of divine devoted 
holiness.   
 

 שנגמרה, הנשמה של חביונה בסתר שנרשם מה כל. הגלוי עם החתום נתחבר כאן - 'ד נאם נשבעתי בי ויאמר
 ההבעה כאן באה כן ועל." בנו תחת לעולה ויעלהו"ב, בהמפעל כך אחר נתגלה," הנער אל ידך תשלח אל"ב, בהחדלון

 אור המלאה הנשמתית ההופעה אותה לעומת ....,החבויה במהותי -,בי. נשבעתי בי, הנגלה עם הנסתר את המקשרת
. דברו עושה מלאכו י"ע'ד דבר מפני הפעולה הפסקת עד,כולו המהלך בכל המסותרת,' ד דבר מלוי של בקשר, קודש

 בעולמים החיים והמשכת המעשים הופעת כל את כוללת, מתגלית תכונה כבר היא זאת השבועה -זו,נשבעתי
 קץ... לאין ובברואים

 
And He said: by Myself I have sworn - Here the hidden has joined with the revealed. All that was 
recorded in the latent part of the soul that ended in omission ( from acting) in "Do not lay your hand 
upon the lad" was later revealed in the act of " and he offered him as Olah  instead of his son". 
Hence came the expression connecting the hidden with the revealed. By myself I swear-by myself, 
by my hidden essence faced  by the luminous sacred act of fulfilling the word of God hidden 
throughout the duration( of the act) till stopped by the angel of God. I have sworn- this oath is a 
revealed virtue, including all the acts and continued life of all worldly creatures for ever and ever. 
 

 שלא, הסתר רז כל את הגלוי במפעל הגשמת כי - יחידך בנךאת את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי
 לבוש עליו העלית, המסתרים במרומי הנשגבה במעלתה שעמדה, הזה הרצון וקדושת. יחידך את בנך את חשכת
 את עשית אשר יען כי. קדושתו הדרת בכליל בעינו הרצון נשאר במפעל הקשרו ואחרי, במפעל בעולם לקשרו, מעשי
 מהותך עומק בכל, כולך להקלט, שלך סופי-האין הרצון קדושת לכל כלי ששמש  הקרבן במעשה בפעל הזה הדבר
  פיו ודבר  ד׳ באור

For you have done this thing and did not spare your only son - By  the revealed act of not sparing 
your only son you have brought forth all the hidden secrets. The holiness of your will that stood in 
the highest level of the hidden heights, have been  cloaked by an earthy garment and brought it to 
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earth. Still ,your will remained as valid in its full glorious holiness because you agreed to offer the 
sacrifice as the vessel  containing  your infinite desire to be fully absorbed to the depth of your 
essence in the light of God and His word. 
 

 מפוארות היותר הנשמות ברכת, העליונים החיים ברכת, הברכה תצא החבויה הסגולה ממקור - ךאברכ ברך כי
 .האלהים עז בחן החנונות

For I will surely bless you - From the hidden virtues I'll emerge  a blessing for sublime life for the 
more glorious souls,gifted with the grace of divine valor. 
 

 המפעל מכח, עמו מקושר האיכותי שהרבוי, הכמותי ברבוי, בגילויה הברכה הופעת - זרעך את ארבה והרבה
 .כל מעין הצפונה, הברכה של עולם רזי כל את תוכו אל קלט אבל,המעשית ההקרבה,הגלוי

 
And I will multiply your seed - The appearance of the revealed blessing of quantitative plenty is 
linked to the qualitative plenty as the  power of the revealed act in the actual sacrifice is linked to  all 
the world secrets of the Hidden blessing. 
 

 הנסתר הקודש מעין מתוך הבאה ...,עולמיה עושר בכל, כולה ההויה כל הכוללת, הפנימית הברכה - השמים ככוכבי
 חי אל לאהבת השואף בלב אשר

As the stars of the sky - The inner blessing is encompassing the whole existence of the entire 
richness of its worlds.It  is stemming from the holy hidden spring in the heart of the one who desires 
the love of a living God 
 

 של הגלוי המפעל לאותו המכוונת, כל לעין ההמתגל הכמותי הרבוי ברכת, גלויה ברכה - הים שפת על אשר וכחול
 .בפעל' ד דבר למלא קודש, אור המלאה, המעשית הקרבה

 
And as the sand of the sea - A revealed blessing of the quantitative plenty seen to all in relation to 
the revealed act of the actual sacrifice. This blessing is filled with holy light to actually fulfill the word 
of God  
 

 עם בתור, הגלוי בצדו בראשונה בעולם ישראל הופעת - הארץ גויי כל בזרעך והתברכו, אויביו שער את זרעך וירש
 הברכההגלויה תכונת היא זאת, אותם ומנצח מתגבר והוא, לבלעו החפצים, משונאים מוקף עם, העמים בין

 עם לא כי יכירו העמים וכל, ישראל על יתגלה הגנוז' ד אור אשר, הגדול לעתיד והכנה מעבר רק זה כל אבל. בישראל
 הפנימית ההערכה של בהתגלותה אז, ההויה ובכל באנושיות' ד דבר הופעת אלא, ישראל הוא העולם עמי בין פשוט

 בזמנים יבאו, והפנימי החצון, אלה ערכים שני ולעומת, הצפון הפנימי האור מתוך ונמשכת ההולכת ישראל כנסת של
 לאור ממחבואה ותצא, תתגבר הפנימית הצורה באחרונה אבל אויביו שער זרעךאת וירש,הגלוי התכן בתחלה,שונים
 ואז, התבל עמי לכל ברכה בתוכו נושא שהוא, לגוי אויבים שימצאו אפשר שאי לכל ויתברר, גויים כל לעיני עולם

 .הארץ גויי כל בזרעך יתברכו
 
And your seed will inherit the gate of his enemies, and all nations be blessed by your seed - 
At first Israel will  appear in the revealed world as one nation among nations, surrounded by 
enemies ready to devour him. He will overcome and defeats them. This is the virtue of the revealed 
blessing to Israel. But this is but a mere transition and preparation for the great future, when the 
hidden light of God will shine over Israel, and all the nations will realize that this is not a simple 
nation. Instead they will be drawn to the inner light  through the word of God. From this light the 
whole internal virtue of Knesset Israel will be revealed to all nations. When facing both external and 
internal values- a new era will arrive. The external matter of defeating the enemies will be followed 
by  the inner form which will prevail and will emerge to light  from a hiding place in sight of all to see  
and it will become clear to all that they cannot be enemies to a nation that carries a blessing to all 
the peoples of the universe. 
 

 פעולתו פועל הרוח אוצר. מחברו אחד מופרד והגלוי החתום, חייו ובהארת האדם במפעל - בקולי שמעת אשר עקב
. שלמה אחדות בתור לא אבל המחשבה מכללות תוצאה בתור, מעשיים דברים עושים ומפעליו הגוף. פנימה במחשבה

 עדי המאחדת היא הזאת השמיעה ...כל אדון לרצון ההתמסרות,' ד לקול השמיעה, הקדושה שכללות מתוך אמנם
 .והנסתרת הגלויה ההויה ברכת את עד
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Because you listen to my voice - In the actions of man and in lighting of his inner being the hidden 
and the revealed are separated from each other. The spirit is guided by inner thought.The body and 
its actions perform  practical matters as a result of the thought but not in complete unity. Out  of 
refining the holy by listening to the word of God ,this listening will  forever unite the blessing of both 
revealed and secret existence.  
 

 מאותה להפרד דבר שום עליו פעל לא, נפשו על עברה אשר, הנשגבה ההתרוממות כל אחרי -  יונער אל אברהם וישב
 הנערים אותם, מצבם פי על, נעריו אל שב הוא. חמריותה כל עם, הסביבה על העולם על השפעה של הגדולה המדה

 .ולשכללם להעלותם, להם להדרש אליהם שב, החמור עם הניחם אשר
 
And Abraham returned to his servants - After all the wondrous uplifting that his soul experienced 
nothing isolated him from the great virtue of influencing the world and the very material 
surrounding . He returned to his servants, as they were the same servants left with the donkey,in 
order to elevate and improve them 
 

 באור, מאירים וחיים רוח בהתעודדות, קמו הנה האורה מקור עם עוד בהפגשם - שבע באר אל יחדו וילכו, ויקומו
 עם הברית וכריתות השבועה מקום, שבע באר אל, והמפעל הרעיון בהדדיות, יחדו וילכו. וצדק טהרה של, קודש
 גלוי עולם בנין על המורה, שבועה ערכי עם המקושר, שבעה המספר של הסגולה התגלות מקום, הקרבה דורשי

 .ומיושב
 

And they rose and went together to Be'er Sheva - When met by the source of light, they rose, 
encouraged by spirit and life shining with holy light of purity and justice. They walked together with 
mutual idea and action, to Be'er Sheva, place of oath (Shevua) and cutting treaties with those 
seeking sacrifice; place of the revealed treasure of the number seven(Sheva) linked to values of 
oaths teaching  of building a revealed, settled( or reasonable) world. 

 
  ב פרק התורה יסודי הלכות - בםרמ

 דברים; ה,ו דברים" )אלוהיך' ה את, ואהבת" שנאמר, ממנו וליראה לאוהבו מצוה--הזה והנורא הנכבד האל  - א
 בשעה:  ויראתו, לאהבתו הדרך היא והיאך[ ב.(  ]כ,י דברים; יג,ו דברים" )תירא אלוהיך' ה את" ונאמר( א,יא

 אוהב הוא מיד--קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהם ויראה, הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן
" חי לאל--לאלוהים, נפשי צמאה" דויד שאמר כמו, הגדול השם לידע גדולה תאווה ומתאווה ומפאר ומשבח

 .(ג,מב תהילים)
 עומד, אפלה שפלה קטנה בריה שהוא ויידע ויפחד ויירא, לאחוריו נרתע הוא מיד, עצמן האלו בדברים וכשמחשב - ב

 . (ה-ד,ח תהילים)" תזכרנו כי, אנוש מה. . .  שמיך אראה כי" דויד שאמר כמו, דעות תמים לפני מעוטה קלה בדעת
 
Rambam-  Laws of Fundamental Principles of Torah – Chapter 2 
 1 - It is a commandment to love and fear the venerable and feared Almighty, for it is written, "And 
you shall love the Lord your God", and it is also written, "You shall fear the Lord your God".  
2 - What is the way to love and fear God? Whenever one contemplates the great wonders of God's 
works and creations, and one sees that they are a product of a wisdom that has no bounds or limits, 
one will immediately love, laud and glorify [God] with an immense passion to know the Great Name, 
like David has said, "My soul thirsts for God, for the living God". When one thinks about these 
matters one will feel a great fear and trepidation, and one will know that one is a low and 
insignificant creation, with hardly an iota of intelligence compared to that of God, like David has 
said, "When I observe Your heavens, the work of Your fingers...what is man, that You are heedful of 
him?". Bearing these things in mind, I shall explain important concepts of the Creator's work, as a 
guide to understanding and loving God. Concerning this love the Sages said that from it will come to 
know God.  
 

ה  - ח מא: והישעי ֵאל ְוַאתָּ ר ַיֲעֹקב ַעְבִדי ִיְשרָּ ַרע ְבַחְרִתיָך ֲאשֶׁ ם זֶׁ הָּ  ֹאֲהִבי ַאְברָּ
 

Isaiah 41:8- And you Israel , my servant  Jacob that I have chosen, the seed of Abraham who loved  
me. 
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