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THE AKEIDA: ITS CHALLENGE AND RELEVANCE 
Chaim Strauchler 
Parshat Vayera 5783 
 

1. ROSH HASHANA 16A 
  - ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות    תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד א  

בשופר. אמר רבי אבהו: למה תוקעין   -לפני לטובה, ובמה    כדי שיעלה זכרוניכם   -כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות  
איל?   של  הוא:    - בשופר  ברוך  הקדוש  בן  אמר  יצחק  עקידת  לכם  שאזכור  כדי  איל,  של  בשופר  לפני  תקעו 

 . אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני
Recite before Me on New Year [texts making mention of] kingship, remembrance, and the shofar-
kingship, so that you may proclaim Me king over you; remembrance, so that your remembrance may 
rise favourably before Me; and through what? Through the shofar.  Rabbi Abahu taught:  Why do we 
sound a shofar that is a ram's horn?  The Holy One said: “Sound a ram's horn before Me in order that I 
may remember in your favour the binding of Yitzchak, the son of Avraham, and I shall consider it for 
you as though you have bound yourselves before Me." 
 

2. RASHI 22:1  
יש מרבותינו אומרים אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג    - אחר הדברים האלה    רש"י בראשית פרק כב פסוק א

אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו,  ואומר מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד,  
מעאל שהיה מתפאר על יצחק  . ויש אומרים אחר דבריו של ישאילו הייתי אומר לו זבח אותו לפני לא היה מעכב

יצחק באבר אחד אתה מיראני, אילו אמר לי הקב"ה זבח עצמך   לו  ולא מיחה, אמר  שמל בן שלש עשרה שנה 
 כך היא ענייתם של חסידים, לשון ענוה הוא ולשון זימון:  -הנני   לפני לא הייתי מעכב:

After these things: Some of our Sages say (Sanh. 89b) [that this happened]: after the words [translating 
“devarim” as “words”] of Satan, who was accusing and saying, “Of every feast that Abraham made, he 
did not sacrifice before You one bull or one ram!” He [God] said to him, “Does he do anything but for his 
son? Yet, if I were to say to him, ‘Sacrifice him before Me,’ he would not withhold [him].” And some 
say,“ after the words of Ishmael,” who was boasting to Isaac that he was circumcised at the age of 
thirteen, and he did not protest. Isaac said to him,“ With one organ you intimidate me? If the Holy One, 
blessed be He, said to me, ‘Sacrifice yourself before Me,’ I would not hold back.” 
 

3. RASHBAM 22:1  
א   כב פסוק  כל מקום שנא' אחר הדברים האלה מחובר על    - ויהי אחר הדברים האלה  רשב"ם בראשית פרק 

פרשה שלמעלה. אחר הדברים האלה, שהרג אברהם את המלכים אמר לו הק', אל תירא אברם, מן האומות. ה
ויהי אחר הדברים האלה, שנולד יצחק, ויוגד לאברהם לאמר עוד ובתואל ילד את רבקה. וכן אחר הדברים האלה,  

והועיל לו מה שהציל את שהגיד מרדכי על בגתן ותרש, גדל המלך אחשורוש את המן, שרצה להרוג את מרדכי  
המלך ונתלה המן. אף כאן אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו של אברהם ונתן לו שבע  
כבשות הצאן וחרה אפו של הק' על זאת שהרי ארץ פלשתים בכלל גבול ישראל והק' ציוה עליהם לא תחיה כל 

וגם ביהושע מטילין על ערי חמשת סרני פלשתי גורל,  נשמה  וציערו  ם  לכן והאלהים נסה את אברהם קינתרו 
כדכת' הנסה דבר אליך תלאה, על נסותם את י"י, מסה ומריבה, בחנני י"י ונסני. כלומר נתגאיתה בבן שנתתיו 

שלך ברית  כריתות  הועילה  מה  ויראה  לעולה  והעלהו  לך  ועתה  בניהם,  ובין  ביניכם  ברית  מצאתי  לכרות  וכן   .
מואל ויהי ארון י"י בארץ פלשתים שבעה חדשים. כת' את שבע כבשות הצאן תקח מידי.  אחרי כן במדרש של ש

חייך   ד"א  אותן.  ונוצחין  בניך  עם  מלחמות  שבע  עושים  שבניו  חייך  כבשות,  שבע  לו  נתתה  אתה  הק'  לו  אמר 
חייך שבניו   ד"א  בניו.  ושלשה  ופנחס שאול  הן שמשון חפני  ואילו  צדיקים מבניך  הורגים שבע  מחריבים שבניו 

בשדה  מחזיר  שארון  ד"א  [תרין].  עולמים  ובית  [וגבעון]  ושילה  נוב  וגלגל  מועד  אוהל  הן  ואילו  משכנות,  שבע 
 פלשתים שבעה חדשים. נסה קונטרארי"אה: 
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Any place where "After these things" is written, the Toroah is connecting the topic ahead to a previous 
topic.  After these things - when Avraham kills the five kings and Hashem tells him, "Don't be Afraid of 
thes nations Avram, After these things, when Yitzchak is born, Avraham is later told of the birth of 
Rivka.  And so too, after these things, when Mordechai tells of Bigtan and Teresh (ESther) we are told 
that Achashveirosh  raises Haman's Status, the man who will want to kill Mordechai and Mordechai is 
helped by the fact that he had rescued the king, and Haman is hanged.  And lastly, here, immediately 
after Avraham draws a treaty with Avimelech, for his grandchildren and great grandchildren.  He gave 
him 7 sheep.  Hashem became angered because the land of the Plishtim is within the borders of 
Israel.  Hashem later commands that we destroy these nations... 
 

4. MOREH NEVUCHIM 3:24 
כי כל ׳נסיון׳ שבא ב׳תורה׳ אין כונתו וענינו אלא שידעו בני אדם מה שצריך להם לעשותו ומה שראוי להאמינו. וכאילו  דע

שילמדו ממנו וילכו אחריו.  –גוף המעשה ההוא אבל הכונה שיהיה משל    –שיעשה מעשה אחד, אין הכונה   –ענין ה׳נסיון׳ 
ע האלוה זה. כי הוא כבר ידעו אלא הוא כאמרו: ״לדעת כי אני יי מקדשכם״  שיד  –ואמרו: ׳לדעת הישכם אוהבים׳ אין פרושו 

דעו   –שידעו האומות, כן אמר כי כשיקום מתפאר בנבואה ותראו אותותיו המביאות לחשוב אמת בדבריו   –אשר ענינו 
כם נפתים  שהוא ענין שרצהו האלוה להודיע באומות שיעור האמינכם באמיתת תורתו ית׳ והשגתכם אמיתתו, ושאינ

למען יכון אליה כל מבקש אמת ויבקש מן האמונות מה שהוא קים זה הקיום   –להסתת מסית ולא תפסד אמונתכם באלוה 
כמו   –כי לא יועיל עשית המופת רק לאומר האפשר    –אשר לא יביטו עמו לעשית מופת, מפני שהיא קריאה אל הנמנעות 

 ....שבארנו ב׳משנה תורה׳
The sole object of all the trials mentioned in Scripture is to 
teach man what he ought to do or believe; so that the 
event which forms the actual trial is not the end desired: it 
is but an example for our instruction and guidance. Hence 
the words “to know (la-da‘at) whether ye love,” etc., do 
not mean that God desires to know whether they loved 
God; for He already knows it; but la-da‘at, “to know,” has 
here the same meaning as in the phrase “to know (la-
da‘at) that I am the Lord that sanctifieth you” (Exod. 
31:13), i.e., that all nations shall know that I am the Lord 
who sanctifieth you. In a similar manner Scripture says:—If 
a man should rise, pretend to be a prophet, and show you 
his signs by which he desired to convince you that his 

words are true, know that God intends thereby to prove to 
the nations how firmly you believe in the truth of God’s 
word, and how well you have comprehended the true 
Essence of God; that you cannot be misled by any tempter 
to corrupt your faith in God. Your religion will then afford a 
guidance to all who seek the truth, and of all religions man 
will choose that which is so firmly established that it is not 
shaken by the performance of a miracle. For a miracle 
cannot prove that which is impossible; it is useful only as a 
confirmation of that which is possible, as we have 
explained in our Mishneh-torah. (Yesode ha-torah vii. f. 
8:3.) 

 
5. RAMBAN BERESHIT 22:1 

אלקים נסה את אברהם ענין הנסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו אם ירצה יעשה ואם לא  וה
יקרא "נסיון" מצד המנוסה אבל המנסה יתברך יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל להיות לו שכר   ירצה לא יעשה 

י"א:ה') כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו  מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד דע כי השם צדיק יבחן (תהלים  
 :יצוה אותו בנסיון ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו והנה כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה

AND G-D TRIED ABRAHAM. The matter of “trial,” in my 
opinion, is as follows: Since a man’s deeds are at his 
absolute free command, to perform them or not to 
perform them at his will, on the part of one who is tried it 
is called “a trial.” But on the part of the One, blessed be 
He, who tries the person, it is a command that the one 
being tested should bring forth the matter from the 
potential into actuality so that he may be rewarded for a 

good deed, not for a good thought alone. Know further 
that G-d trieth the righteous, for knowing that the 
righteous will do His will, He desires to make him even 
more upright, and so He commands him to undertake a 
test, but He does not try the wicked, who would not obey. 
Thus all trials in the Torah are for the good of the one who 
is being tried. 

 
6. MOREH NEVUCHIM 3:24 

להודיע אותנו איך יאמינו הנביאים באמת מה שיבואם מאת האלוה בנבואה. שלא יחשוב החושב בעבור   –והענין השני 
ם ובמראה׳ (כמו שבארנו) ובאמצעות הכח המדמה, שפעמים לא יהיה מה שישמעוהו או מה שיומשל להם  שהוא ׳בחלו

אמת או יתערב בו קצת ספק; ורצה להודיענו שכל מה שיראה הנביא ב׳מראה הנבואה׳ הוא אמת יציב אצל הנביא לא  
בחושים או בשכל. והראיה על זה הסכם   יסופק בדבר ממנו אצלו כלל, ודינו אצלו כדין הענינים הנמצאים כולם המושגים
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ואף על פי שהיתה המצוה ההיא ׳בחלום׳ או ׳במראה׳; ולו היו הנביאים  –אברהם לשחוט ״בנו יחידו אשר אהב״ כמו שצווה 
מסופקים בחלום של נבואה או היה אצלם ספק במה שישיגוהו ׳במראה הנבואה׳ לא היו מסכימים לעשות מה שימאנהו 

 .א מוצא בנפשו לעשות זה המעשה הגדול ׳מספק׳הטבע ולא היה הו
The second purpose is to show how the prophets believed 
in the truth of that which came to them from God by way 
of inspiration. We shall not think that what the prophets 
heard or saw in allegorical figures may at times have 
included incorrect or doubtful elements, since the Divine 
communication was made to them, as we have shown, in a 
dream or a vision and through the imaginative faculty. 
Scripture thus tells us that whatever the Prophet perceives 
in a prophetic vision, he considers as true and correct and 
not open to any doubt; it is in his eyes like all other things 

perceived by the senses or by the intellect. This is proved 
by the consent of Abraham to slay “his only son whom he 
loved,” as he was commanded, although the 
commandment was received in a dream or a vision. If the 
Prophets had any doubt or suspicion as regards the truth 
of what they saw in a prophetic dream or perceived in a 
prophetic vision, they would not have consented to do 
what is unnatural, and Abraham would not have found in 
his soul strength enough to perform that act, if he had any 
doubt [as regards the truth of the commandment]. 

 
להודיע אותנו   –ואמנם, ענין אברהם אבינו ע״ה ב׳עקדה׳ כלל שני ענינים גדולים הם מפינות התורה, הענין האחד הוא 

ול ׳אהבת׳ האלוה ית׳ ו׳יראתו׳ עד היכן היא מגעת. וצוה בזה הענין אשר לא ידמה לו לא נתינת ממון ולא נתינת נפש,  גב
אבל הוא מופלג מכל מה שאפשר שיבוא במציאות ממה שלא ידומה שטבע בני אדם יטה עליו. והוא שיהיה איש עקר 

ר מזרעו אומה; ונולד לו בן אחר היאוש איך יהיה חשקו בו  בתכלית הכוסף לילד ובעל עושר גדול ואיש נכבד ובוחר שתשא 
ואהבתו אותו, אבל ליראתו האלוה ית׳ ולאהבתו לקים מצותו בז לולד האהוב ההוא והניח כל מה שקוה בו והסכים לשחוט  

אמנם,  אותו אחר מהלך ימים, כי אילו היה רוצה לעשותו לשעתו בבוא המצוה אליו, היה פעולת בהלה בבלתי הסתכלות; ו
עשותו זה אחר ימים מעת בא המצוה אליו, היה מעשה במחשבה ובהסתכלות אמיתי ובחינת חק מצותו ית׳ ואהבתו  

ויראתו. ואין צריך להשגיח בענין אחר ולא לעורר הפעלות כלל כי ׳אברהם אבינו׳ לא מיהר לשחוט יצחק לפחדו מהאלוה  
אוי לעשותו בשביל אהבת האלוה ית׳ ויראתו לא לתקות גמול  שיהרגהו או ירוששהו, אבל כדי שיתפרסם לבני אדם מה ר

רצונו לומר: שבזה   –כמו שבארנו במקומות רבים. ואמר המלאך לו ״כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה״  –ולא לפחד עונש  
 .המעשה אשר בו תקרא ׳ירא אלהים׳ גמור, ידעו כל בני אדם גבול יראת יי מה הוא

The account of Abraham our father binding his son, 
includes two great ideas or principles of our faith. First, it 
shows us the extent and limit of the fear of God. Abraham 
is commanded to perform a certain act, which is not 
equalled by any surrender of property or by any sacrifice 
of life, for it surpasses everything that can be done, and 
belongs to the class of actions which are believed to be 
contrary to human feelings. He had been without child, 
and had been longing for a child; he had great riches, and 
was expecting that a nation should spring from his seed. 
After all hope of a son had already been given up, a son 
was born unto him. How great must have been his delight 
in the child! how intensely must he have loved him! And 
yet because he feared God, and loved to do what God 
commanded, he thought little of that beloved child, and 
set aside all his hopes concerning him, and consented to 
kill him after a journey of three days. If the act by which he 
showed his readiness to kill his son had taken place 

immediately when he received the commandment, it 
might have been the result of confusion and not of 
consideration. But the fact that he performed it three days 
after he had received the commandment, proves the 
presence of thought, proper consideration, and careful 
examination of what is due to the Divine command and 
what is in accordance with the love and fear of God. There 
is no necessity to look for the presence of any other idea 
or of anything that might have affected his emotions. For 
Abraham did not hasten to kill Isaac out of fear that God 
might slay him or make him poor, but solely because it is 
man’s duty to love and to fear God, even without hope of 
reward or fear of punishment. We have repeatedly 
explained this. The angel, therefore, says to him, “For now 
I know,” etc. (ibid. ver. 12), that is, from this action, for 
which you deserve to be truly called a God-fearing man, all 
people shall learn how far we must go in the fear of God. 

7. OR HASHEM 2:2:6 CHASDEAI CRESCAS 
ואמנם כאשר זרחה שמשו של אברהם שהיה בקצה המנגד בייחס אל אדם וזה שזה היה יציר כפיו של הב״ה  
והי׳ מוכן תכלית ההכנ׳ אל השלמות מרה והפליג בעול וזה נוצר בין עובדי ע״ז והפליג באהבה אשר היה תכלית  

ש כמו  האנושי  ראוי  השלמות  היה  ולזה  הזה  הנבחר  המין  אל  והתחלה  שורש  שיהיה  ראוי  הי׳  הנה  בג״ה  יבא 
בעצמו  בכלי  קדש  ברית  באות  ושיוחדו  ביתו  ונפשות  בניו  זוהמת  להפסיק  כדי  חדש  בברית  הש״י  שיביאהו 
ושבאמצעותו ישלם קיום המין ונצחותו ושיהיה הרושם הזה בכללם כאלו הקריבו מדמם ומבשרם מכלי תולדתם  

ההוא א באבר  הנשואה  התאוה  להיות  התאוות  ומבטול  מהחמריות  מההרחקה  רושם  שבו  אל  מצורף  השם  ל 
החזקה שבתאוות ולזה היא מבואר שהמצו׳ ההיא ביחוד היא להציל ידידות שארנו משחת אשר היינו מוכני' אליו 
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המצוה היינו מוכנים  בסבת החטא הראשון ולזה ביארו ותיקנו זכר הצלת העונש למה שרמזו בזה שבזולת זאת  
 אל האומה הזאת  ההנהגה האלהית  ייחוד  אליו וכבר יראה שהכוונה כולה בעקידה היה גם כן

 
8. SOREN KIERKEGAARD JOURNALS IIIC4 

We read: And God tested Abraham, and he said to him: Abraham, and Abraham answered: Here I am. 
We ought to note in particular the trusting and God-devoted disposition, the bold confidence in 
confronting the test, in freely and undauntedly answering: Here I am. Is it like that with us? 
 

9. RAV YOSEF DOV SOLEVEITCHIC, LONELY MAN OF FAITH PAGE 47 
Abraham, the knight of faith, according to our tradition, sought and discovered God in the starlit 
heavens of Mesopotamia.  Yet, he felt an intense loneliness and could not find solace in the silent 
companionship of God, whose image was reflected into the boundless stretches of the cosmos.  Only 
when he met God on earth as Father, Brother and Friend, not only along the uncharted astral routes - 
did he feel redeemed.  Our sages said that before Abraham appeared majesties dei was reflected only by 
the distant heavens and it was a mute nature which "spoke of the glory of God. It was Abraham who 
crowned Him the God of the earth, i.e.. the God of men.   
 
10. RAV YEHUDA AMITAL (ADAPTED FROM A SICHA ROSH HA-SHANA 5750 [1989].) 
There can be no doubt: it is far easier to live in a world in which the future is known, and it is rosy and 
secure. But we are little people; it is not enough for us to know that the dream will be realized in the 
distant future. We want, right here and now, that "The name of the Lord be exalted and sanctified in the 
world that He created as He willed. May He give reign to His kingship in your lifetimes and in your days, 
and in the lifetimes of all the house of Israel." At this time, we have an obligation to aspire to the 
characteristic of Avraham Avinu: to believe in the power of individuals to change the world, to dream 
and to fight for a world that is more moral, more spiritual, more just. Every person has in his ability to 
bring closer a world in which "every creation will understand that You have created it, and everything 
that is alive will declare: The Lord, God of Israel, is King, and His Kingship rules over all!" 
 
11.LEON CASS. “EDUCATING FATHER ABRAHAM.” FIRST THINGS: DECEMBER 1994 
We are told that this is a test, but we must ourselves 
decide of what. Generally and safely speaking, we may say, 
a test of Abraham’s disposition toward God. But of which 
disposition? Contrary to many interpreters, I do not 
believe that this is a test either of Abraham’s obedience or 
of his faith-or-trust in or love of God. For one thing, God 
does not exactly command Abraham to sacrifice Isaac, He 
requests it of him; as Robert Sacks points out, God says 
“please.” (Nearly all translators fail to translate the 
Hebrew particle, na, which accompanies the verb, “take.”) 
Thus Abraham is in fact free to refuse, as he would not be 
were he simply commanded to obey. Also, it is hard to see 
how faith-or-trust is being tested: faith or trust in what? 
That God will turn this awful deed into some discernible 

good, or, more shallowly, that He doesn’t really mean it? A 
hardly plausible reading, for it robs the episode of its true 
horror. To be sure, those who, following Kierkegaard, see 
here only irrationality and contradiction-for how can one 
reconcile God’s earlier promise that Isaac would carry the 
covenant with God’s current demand for Isaac’s 
destruction?-and who therefore insist that it is human 
reason itself whose sacrifice is being called for have no 
recourse but to explain Abraham’s conduct as a “leap of 
faith.” But, as I will try to argue, the request is not as 
“irrational” as it seems if it is considered in the context of 
Abraham’s earlier education and not looked at only on its 
own. 

 
12. RABBI JONATHAN SACKS: THE BINDING OF ISAAC VAYERA 5775 

What God was doing when he asked Abraham to offer up his son was not requesting a child sacrifice but 
something quite different. He wanted Abraham to renounce ownership of his son. He wanted to 
establish as a non-negotiable principle of Jewish law that children are not the property of their parents. 


