Take your son, your favored one, Isaac,
whom you love,
and go to the land of Moriah,
and offer him there as a burnt offering
on one of the heights
that I will point out to you
Genesis 22:2-3
Heritage / Haim Gouri
The ram came last of all. And Abraham
did not know that it came to answer the
boy's question- first of his strength
when his day was on the wane.
The old man raised his head.
Seeing that it was no dream and that the angel
stood there - the knife slipped from his hand.
The boy, released from his bonds,
saw his father's back.
Isaac, as the story goes, was not
sacrificed. He lived for many years,
saw what pleasure had to offer
until his eyesight dimmed.
But he bequeathed that hour to his offspring.
They are born with a knife in their hearts.

Isaac - Amir Gilboa
Early in the morning the sun took a walk in the forest
Together with me and with Father
And my right hand in his left.
Like lightning a knife flamed between the trees.
And I fear so the terror of my eyes
facing blood on the leaves.
Father, hurry and save Isaac
And no one will be missing at lunchtime.
It is I who am being slaughtered, my son,
And my blood is already on the leaves.
And Father’s voice was stifled.
And his face pale.
And I wanted to cry out; writhing not to believe
And tearing open the eyes.
And I woke up.
And bloodless was my right hand.

 אֶּ ת ִבנְָך אֶּ ת י ְחִ ידְ ָך,קַ ח נָא
אֲ שֶּ ר ָאהַ בְתָ אֶּ ת יִצְחָ ק
וְלְֶּך לְָך אֶּ ל אֶּ ֶּרץ הַ מ ִֹריָה
ו ְהַ עֲ לֵהּו שָ ם לְעֹלָה
עַ ל ַאחַ ד הֶּ הָ ִרים
:אֲ שֶּ ר א ֹמַ ר אֵ לֶּיָך
ג-בראשית כב ב

 חיים גורי/ י ְֻרשָּׁ ה
.הָ ַאי ִל בָא ַאחֲ רֹון
ו ְֹלא י ָדַ ע ַאב ְָרהָ ם כִי הּוא
,מֵ שִ יב לִשְ אֵ לַת הַ יֶּלֶּד
.אֹונֹו בְעֵ ת יֹומֹו עֶּ ֶּרב-ֵראשִ ית
.נָשָ א ר ֹאשֹו הַ שָ ב
ב ְִראֹותֹו כִי ֹלא חָ לַם חֲ לֹום
– ו ְהַ מַ לְאָ ְך נִצָב
.נָשְ ָרה הַ מַ אֲ ֶּכלֶּת מִ יָדֹו
סּוריו
ָ ֲהַ יֶּלֶּד שֶּ הֻ תַ ר מֵ א
.ָרָאה אֶּ ת גַב ָאבִיו
. ֹלא ה ֹעֲ לָה קָ ְרבָן, כַמְ סֻ פָ ר,יִצְחָ ק
,הּוא חַ י י ָמִ ים ַרבִים
. עַ ד אֹור עֵ ינָיו כָהָ ה,ָרָאה בַּטֹוב
ִ אֲ בָל אֶּ ת הַ שָ עָ ה הַ הִ יא
.הֹוריש ְלצֶּאֱ צָָאיו
הֵ ם נֹולָדִ ים
.ּומַ אֲ ֶּכלֶּת ְב ִלבָם
 אמיר גלבוע-יצחק
לִפְנֹות ב ֹקֶּ ר טִ יְלָה שֶּ מֶּ ש בְתֹוְך הַ יַעַ ר
י ַחַ ד עִ מִ י ו ְעִ ם אַ בָא
.ו ִימִ ינִי בִשְ מ ֹאלֹו
ֵע
ִכב ְַרק לֶּהָ בָה מָ אֳ ֶּכלֶּת בֵין הָ צִים
ו ַאֲ נִי י ֵָרא כָל כְָך אֶּ ת פַ חַ ד עֵ ינַי
.מּול דָ ם עַ ל הֶּ עָ לִים
אַ בָא אַ בָא מַ הֵ ר ו ְהַ צִילָּה אֶּ ת יִצְחָ ק
.ו ְֹלא י ֶּחְ סַ ר אִ יש בִסְ עּודַ ת הַ צָהֳ ַרי ִם
, ְבנִי, הַ נִשְ חָ ט,זֶּה אֲ נִי
.ּו ְכבָר דָ מִ י עַ ל הֶּ עָ לִים
.ו ְאַ בָא נִסְ תַ ם קֹולֹו
.ּופָ נָיו חִ ּו ְִרים
,ו ְָרצִיתִ י ִלצְע ֹק
ִמ
מְ פַ ְר ֵפר ֹלא לְהַ אֲ ין
ֵ ו
.ְקֹורעַ הָ עֵ ינַי ִם
ַ ְוְנִת
.עֹור ְרתִ י
.דָ ם הָ י ְתָ ה י ַד י ָמִ ין-ו ְָאזְלַת

I will not sacrifice / Raya Hernik
I will not sacrifice
My first born to the altar.
Not I.
At nights God and I
Take stock –
Who deserves what.
I know and acknowledge
Where thanks are due.
But not my son
And not
To the altar.

Avraham on his way to the Akeda / Ronny Someck
The explosives belt was ticking
On his terrified body,
And from the wells of his eyes screwed into him
That very morning there dripped
Farewell tears for Isaac.
Soon there are the mountain, altar
And cotton-wool faces of the angels.
Luckily, a minute before the blast
God reminded him there is
A God.
Translated by Robert Manaster and Hana Inbar

 ַרעי ָּׁה הַ ְרנִיק/אֲ נִי ֹלא ַאקְ ִריב
אֲ נִי ֹלא ַאקְ ִריב
ִ ב
ְכֹורי לְעֹולָה
ֹלא אֲ נִי
ַבלֵילֹות אֱ ֹלהִ ים ו ַאֲ נִי
עֹורכִים חֶּ שְ בֹונֹות
ְ
מַ ה מַ גִיעַ לְמִ י
ִירה
ָ אֲ נִי יֹודַ עַ ת ּומַ כ
.תֹודָ ה
אֲ בָל ֹלא אֶּ ת ְבנִי
ו ְֹלא
לְעֹולָה

 רוני סומק/ אברהם בדרך לעקדה
חגורת הנפץ תִ קתקה
על גופו המפֻ חָ ד
ּומִ בְאֵ רֹות העינים שהֻ ברגּו לו
באותו ב ֹקֶּ ר טפטפו
.דִ מְ עֹות ה ְפ ֵרדָ ה מיצחק
 המזבח,עוד מעט ההר
.ּו ְפנֵי הַ צֶּמֶּ ְרגֶּפֶּ ן של המלאכים
מזל שרגע לפני הפִיצוץ
הזכיר לו אלהים שיש
.אלהים

עקידת יצחק /נעמי שמר
קח את בנך
את יחידך אשר אהבת
קח את יצחק
והעלהו לעולה
על אחד ההרים
במקום אשר אומר אליך
והעלהו לעולה
על אחד ההרים בארץ מוריה
ומכל ההרים שבארץ הזאת
תעלה צעקה גדולה:
הנה האש והנה העצים
והינהו השה לעולה
ריבונו של עולם המלא רחמים
אל הנער ידך אל תשלח
אל הנער ידך אל תשלח -
גם אם שבע נחיה ונזקין
לא נשכח כי הונף הסכין
לא נשכח את בנך
את יחידך אשר אהבנו
לא נשכח את יצחק

.

יהודה עמיחי
ְת,
קַ ח אֶּ ת ִבנְָך אֶּ ת י ְחִ ידְ ָך אֲ שֶּ ר ָאהַ ב ָ
ו ְהַ עֲ לֵהּו לְעֹולָה ,כְָך אֱ ֹלהִ ים לְַאב ְָרהָ ם.
קֹוראִ ים לֹו ַאב ְָרהָ ם ָאבִינּו .אֵ יזֶּה ָאב
ו ַאֲ נַחְ נּו ְ
הּוא לָנּו ,שֶּ הָ י ָה מּוכָן לְהַ קְ ִריב אֶּ ת בְנֹו עַ ל הַ מִ זְבֵחַ !
דָ בָר ַאחֵ ר ,אֱ ֹלהִ ים ֹלא י ָדַ ע ַאהֲ בָה ְל ָבנִים,
אֲ בָל הּוא י ָדַ ע ַאהֲ בָה לֶּהָ ִרים
ּומִ כָל הֶּ הָ ִרים ָאהַ ב אֶּ ת הַ ר הַ ִ
מֹוריָה
הַ ר י ְחִ ידֹו ,אֲ שֶּ ר ָאהַ ב ו ְ ָלכֵן עָ שּו עָ לָיו
אֶּ ת הָ עֲ קֵ דָ ה ו ְאֶּ ת בָתֵ י הַ מִ קְ דָ ש.

