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G-d’s angel called to him from heaven and said “Avraham, 

Avraham’!  Do not put forth your hand towards the youth (i.e. do 

not harm him) for now I know that you fear G-d as you have not 

withheld your only son from Me.    

-Bereshis 22:11,12  

And today, recall with mercy the binding of Yitzchok on behalf of 

his offspring. Blessed are you Hashem who recollects the 

covenant.                
-Conclusion of the Zichronos blessing- Rosh Hashanah Musaf Service 

 

On the second day of Rosh Hashanah the Torah reading is 

the Akedah- The binding of Yitzchok. The Meforshim explain 

that this in order to evoke the merit stockpiled by the 

Patriarchs at this seminal event in Jewish History. The legacy 

of this merit will help us, their offspring, be more likely to be 

adjudicated favorably on this Holy Day of Judgment. Per the 

Talmud and Rav Saadiya Gaon the Akedah is among the 

reasons underpinning the Mitzvah of Shofar and, in 

particular, the use of a ram’s horn to fulfill the Mitzvah as 

Avaraham ultimately sacrificed a ram in a burnt-offering as a 

surrogate for Yitzchok.  

 

Conventional wisdom maintains that of the two patriarchs 

involved it was Avraham who played the pivotal role in 

earning the incalculable merit of the Akedah by withstanding 

daunting, superhuman challenges to his faith in a kind 

Creator, his life’s work in disseminating a theology 

predicated on that faith, his defining characteristic of Chesed-

lovingkindness in general and, in particular, his 

unprecedented and peerless love for Yitzchok. 

 

Rav Gershon Henoch, the Radzyner Rebbe takes a decidedly 

different approach maintaining that while Yitzchok may 

have been relatively passive his was the predominant role in 

shaping the everlasting impact of the Akedah. 

 

HaShem is omniscient and exists above and beyond time.  As 

such when His spokesbeing the angel stayed Avrahams 

slaughtering knife at the last moment categorically 

admonishing him “Do not put forth your hand towards the 

youth” HaShem was doing far more than providing the 

individual person Yitzchok with a stay of execution and a 

new lease on life. He was giving his Divine seal of approval 

on the life of Yitzchok AND on the lives of all the souls that 

would issue from Yitzchok.  The life and lifework of each and 

every Jew, each and every human being who can be 

described as the offspring of Yitzchok, received HaShems 

imprimatur when the Divine voice reverberated through the  

 

 

 

 

 

angel and decreed “Do not put forth your hand towards the 

youth” . When HaShem issued this decree the Divine Mind 

was perfectly and infallibly aware of all the future 

generations about whom He’d assured Avraham “It is (only) 

through Yitzchok that you will gain posterity”(Bereshis21:12). 

The conception, birth and ongoing existence of every single 

Jew who was ever born or who will ever be born, down to 

the last generation, are thus firmly rooted in the Divine will.  

 

Consider, says the Radzyner, the enormity of what this 

implies. Sin, ruin, hazards and stumbling blocks are 

inconsistent with the Divine will. So with the words “Do not 

put forth your hand towards the youth” HaShem affirmed 

that no sin, ruin, hazards or stumbling blocks can stem from 

any Jew. Otherwise a strong claim of injustice, K’vyachol, 

could be lodged against HaShem. After all, Avraham had 

already given Yitzchok up.  Yitzchok  had been elevated as a 

sacrifice. He was no longer of this world.  He was as good as 

dead.  Yet HaShem, in effect, resurrected a corpse that had 

not yet fathered children. Had it been possible for any sin etc. 

to result from this future offspring why would an omniscient 

transcendent G-d have reinstated Yitzchoks existence?  

 

Accordingly the concept of invoking the merit of the Akedah 

is about much more than a wayward child who’s run afoul of 

the law drawing on the deep pockets of his mega-rich and 

politically well-connected father to bail him out for the 

umpteenth time. The merit of the Akedah inheres in it 

demonstrating, against all apparent evidence to the contrary, 

that the wayward child never ran afoul of the law in the first 

place.  Thundering across time and space the Akedah 

admonishes one and all “Do not put forth your hand towards 

the youth”! It is the quintessence of exoneration through 

merciful justice that overturns the sentence of nonexistence 

and validates the life of all of Yitzchok’s offspring on this 

Holy Day of Judgment. 

 

The Rosh Hashanah liturgy (or any other) that superficially 

asks HaShem to remember, recall or recollect is troubling. For 

the transcendent Creator memory cannot possibly mean the 

cognitive bridge connecting the no-longer-existent with the 

present as it does for His temporal creatures. Instead 

concludes the Radzyner, “recalling with mercy the binding of 

Yitzchok on behalf of his offspring” means that through the 

Akedah it is within the grasp and recollection of every Jew to 

gaze into the depths of his heart and the inner recesses of his 

memory to behold how he is rooted in, and bound up with, 

the Divine Will. 

Adapted from Sod Yesharim Rosh HaShanah Chapter 77 (page 

84) 

 Don’t be Bailed Out. Be Vindicated! 
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ישריםהשנח ראשפוד84
 כדי חפצה ונפש לכו ככל אוחו ומסר השערה כחוע
 והאלהיס לד) (כא כזוה״ק כדאיתא ית' רצונו לקיים

 לכריה אקריכ כידיה איהו דאברהם אכרהס את נסה
 היינו וכו׳ כלום יהיכ לא ואיוכ קכ״ה לגכי דיליה יחידאי

 וככל לככו כרצון להעקדה כנו יצחק את העלה שאאע״ה
 אבינו יצחק ממילא נתעלה אזי כלל הכרח שוס כלי נפשו

 אן! הכריאה מתפיסת למעלה ולהיות תמימה לעולה
:אחתיה אסיקתיה הפירוש נתהווה ושוב שישחעהו בלעדי

ת (עז) ד ס ז ? .וגו' תזכר ברחמים היוס לזרעו יצחק ו
 אאע״ה מסר העקדה במעשה כי היינו ׳

 שהיה החיים וכל ית׳ לרצונו יצחק את לגמרי מצדו
 ית׳ המאמר מזה רק היה העקדה אחר ליצחק נשאר
 יצחק הויית שכל נמצא הנער אל ידך תשלח אל שאמר
 משורש רק הוא הדורות כל סוך עד זרעו וזרע וזרעו
 כי יצחק הויית בקיוס השי״ת שחפץ מאחר כי ית׳ הרצון
 ית' ממנו נתעלס לא בשיח הנער אל ידך תשלח אל אמר

 שגס הרי ממנו לצאת העתידין הבאיס הדורות כל גס
 זרע לך יקרא כיצחק נאמר שעליהם הדורות אותן כל

 שאמר ית׳ הרצון משורש רק נמי הוייתס קיום כל הוא
 שיסתעך כלל אפשר אי וא״כ וגו׳ ידך תשלח אל

 יהיה אם כי ח״ו מכשול איזה יצחק של זרעו מהנקראיס
 השי״ת נגד חזקה עענה היה מכשול איזה בהס נמצא
 הויית קיום כל מצדו אאע״ה מסר שכבר מאחר הלא

 החיים השי״ת לו החזיר וכאשר ית' להרצון לגמרי יצחק
 יצחק של הוייתו דרך השי״ת הסתכל בניח בקיומו וחפץ

 שהיה איתא ואס הימנו שיסתעפו הדורות כל סוך עד
 מדוע א״כ ח״ו מכשול איזה ממנו להסתעך נמי יתכן
 ידך תשלח אל ואמר יצחק הויית כחזרה השי״ת מסר

 לזכור לאאע״ה השי״ת באמת הבעיח ולכן הנער אל
 היום לזרעו יצחק ועקדת וזהו .לזרעו יצחק עקדת תמיד

 נפש לשום מהצורך שאין משמע ומאי תזכור ברחמיס
 נקשר שהוא איך תפיסתו מהבנת למעלה לבקש מישראל
 שפיר יכול מישראל נפש שכל אלא ית׳ הרצון בשורש
 ית׳ הרצון בשורש התקשרותו תפיסתו בהבנת להכיר

לבבו: בעומק אצלו ההתקשרות זאת ולמצוא

י (עח) (נשא בזוה״ק איתא .וגו׳ ה׳ נאם נשבעתי ב
)קל  ולא מכלא סתיס דעתיקא שמיה תאנא .

 אפין זעיר דאומי חד אתר מן בר באורייתא מתפרש
 אנפין דזעיר נאס ה׳ נאס נשבעתי בי דכתיב לאברהם

 והבירורין עבודות כל על רומז אנפין זעיר כי היינו .וכו׳
 בעבו־ת ישראל הנפש נתעלה לא אס והנה ישראל של

 יותר ולא עבודתו ברירת הארת כפי אס כי בירוריו
 משוללי שהיו הראשונים שהימים נמצא היה כן אם

ה׳ נאם נשבעתי בי נאנור לזה לגמרי יפלו בירורים

 ההסתר ש̂א להורות אפין דזעיר נאם בזוה״ק וכמבואר
 זה ההסתר מסבת לישראל שיש הבירורין עבודת עם

 שאחר נמצא וממילא בעתיקא במחשבה עלה הכל
 הראשונים הימים גס למפרע ישראל גבי יתעלה הבירור

 אשר יען שכתב וזהו בירורים ומשוללי בהסתר שהיו
 ברך כי מיד לומר צריך היה הנראה ולפי וגו׳ עשית

 גס אשר לרמז העשיה זאת שמזכיר אלא וגו' אברכך
 ושם בעתיקא מקום נמי לה יש בעצמה מהעשיה הלבוש

 התיקון שכל ולא במחשבה ישראל של העשיות כל עלו
 הראשונים והימים והלאה הבירור מאחר רק מתחיל יהיה

 יהיה הבירור עבודת שאחר אלא יפלו הבירור שמקודם
 עם ישראל מעבודת הנמוך הלבוש שגם השי״ת מראה

 נאמר ולזה .בעתיקא במחשבה עלה הכל ההסתר גוון
 ע״י שנתברר אחר כי היינו ה' נאם נשבעתי בי כאן

 הפשוט רצון רק הוא אבינו יצחק של החיים שכל העקדה
 חיבור מעתיקא עצום לבהירות יתכן איך וא"כ מעתיקא

 נאם ה' נאם נשבעתי בי נאמר לזה הגשמי העולם בזה
 לו שהראה היינו וכו' בעתיקא נשבעתי ובי אפין דזעיר
 ועל ̂ חד דכלא אנפין וזעיר מעתיקא החיבור אש השי״ת

 כדאי׳ השמשות בין שנברא האיל נמי רומז החיבור זה
)קכ (וירא בזוה״ק  השמשות בין דהוו מלין אינון דכל :
 ליה דאצמריך בשעתא מלה ההוא לאזדמנא חילא אתמנא

 שכל היינו וכו׳ דיצחק תחותיה דאקריב האיל נמי הכי
 שהתפיסה רומזין השמשות בין שנבראו הדברים אותן

 אף השי״ת כי ית׳ העליון בשורש חיבור לה יש מעוה״ז
 בכל שבעולם ולביש גוון מכל ומופרש מובדל ית' שהוא

 כי שבעולם הדברים לכל חיבור יה׳ כביכול לו יש זאת
:חד כלא אנפין וזעיר עתיקא

י ה י  את נסה והאלהים האלה הדברים אחר ו
 שמצינו כמו הוא בזה הענין וגו'• אברהם ־

 על ומלואה הארץ לה׳ אומרים היו בראשון בגמ׳(ר״ה)
 גדול אומרים היו ובשני בעולמו ושליט והקנה שקנה שם
 היינו עליהם ומלך מעשיו את שחילק שס על וגו' ה'

 זמן כל הדברים כל והגה .הפועל אל מכח הכל שיצא
 אינו הפועל אל מכח עדיין יצאו ולא בהדעה רק שהם

 הפועל אל שיצאו אחר אך קטרוג שוס נגדם מתעורר
 לקרות אבינו אברהם כשהתחיל לכן לקטרג מקום יש אז

 איך מפורשת בפעולה להראות היינו עולם אל ה' בשם
 הפעולה זאת ועל עוה״ז של הלבושים בכל נמצא שהשי״ת
 את חפרתי כי לעדה לי תהיה בעבור אמר מפורשת

 עליון אל נקרא השי״ת היה מלפנים כי הזאת הבאר
 וגי׳ עליון לאל אברס ברוך שאמר נח בן שם גבי כ״ש
 בהלבושיס ית׳ אלהותו אז ניכר היה שלא מורה וזה

 מפורש שניכר מורה עולם ואל עוה״ז של הנמוכים
 הבהירות וזאת עוה״ז של בהלבושים גס ית׳ אלהותו
ויקרא אצלו נאמר לזה בעולם להופיע אאע״ה התחיל

שם


