
 

ה   חיים גורי/ יְֻרשָּׁ

 .ָהַאיִל ָבא ַאֲחרֹון

 וְֹלא יַָדע ַאְבָרָהם ִכי הּוא

ד  ,ֵמִשיב ִלְשֵאַלת ַהיֶּלֶּ

ב-ֵראִשית רֶּ  .אֹונֹו ְבֵעת יֹומֹו עֶּ

 .נָָשא רֹאשֹו ַהָשב

 ִבְראֹותֹו ִכי ֹלא ָחַלם ֲחלֹום
  – נִָצבוְַהַמְלָאְך 

ת ִמיָדֹו  .נְָשָרה ַהַמֲאכֶּלֶּ

ֻהַתר  ד שֶּ  ֵמֲאסּוָריוַהיֶּלֶּ

ת ַגב ָאִביו  .ָרָאה אֶּ

 .ֹלא הֲֹעָלה ָקְרָבן, ַכְמֻסָפר, יְִצָחק

 ,הּוא ַחי יִָמים ַרִבים

 .ַעד אֹור ֵעינָיו ָכָהה, ָרָאה ַבּטֹוב

ֱאָצָאיו ת ַהָשָעה ַהִהיא הֹוִריש ְלצֶּ  .ֲאָבל אֶּ

 ֵהם נֹוָלִדים

ת ְבִלָבם  . ּוַמֲאכֶּלֶּ

 

 אמיר גלבוע -יצחק

ש ְבתֹוְך ַהיַַער   מֶּ ר ִטיְָלה שֶּ  ִלְפנֹות בֹקֶּ

 יַַחד ִעִמי וְִעם ַאָבא

 .וִיִמינִי ִבְשמֹאלֹו

ת ֵבין ָהֵעִצים ָהָבה ָמֳאכֶּלֶּ  ִכְבַרק לֶּ

ת ַפַחד ֵעינַי  וֲַאנִי יֵָרא ָכל ָכְך אֶּ

ָעִלים  .מּול ָדם ַעל הֶּ

ת יְִצָחק ַאָבאַאָבא   ַמֵהר וְַהִציָלּה אֶּ

 .וְֹלא יְֶּחַסר ִאיש ִבְסעּוַדת ַהָצֳהַריִם

 ,ְבנִי, ַהנְִשָחט, זֶּה ֲאנִי

ָעִלים  .ּוְכָבר ָדִמי ַעל הֶּ

 .וְַאָבא נְִסַתם קֹולֹו

 .ּוָפנָיו ִחּוְִרים

 ,וְָרִציִתי ִלְצעֹק 

 ְמַפְרֵפר ֹלא ְלַהֲאִמין

 .ָהֵעינַיִםוְקֹוֵרַע 

 .וְנְִתעֹוַרְרִתי

  

 .יַד יִָמין ָהיְָתהָדם -וְָאזְַלת

 

 

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. 

 

 

 

ת, נָא ַקח ת ִבנְָך אֶּ  יְִחיְדָך אֶּ
ר ת ָאַהְבתָ  ֲאשֶּ  יְִצָחק אֶּ
ְך ל ְלָך וְלֶּ ץ אֶּ רֶּ  ַהמִֹריָה אֶּ

 ְלעָֹלה ָשם וְַהֲעֵלהּו
ָהִרים ַאַחד ַעל  הֶּ

ר יָך אַֹמר ֲאשֶּ  :ֵאלֶּ
 ג-ב  כב בראשית

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  



 

 ַרעיָּׁה ַהְרִניק/ ֲאִני ֹלא ַאְקִריב

 ֲאנִי ֹלא ַאְקִריב  

 ְבכֹוִרי ְלעֹוָלה  

 ֹלא ֲאנִי

 וֲַאנִי   ֱאֹלִהיםַבֵלילֹות 

ְשבֹונֹות    עֹוְרִכים חֶּ

 ַמה ַמִגיַע ְלִמי

 ֲאנִי יֹוַדַעת ּוַמִכיָרה  

 .  תֹוָדה

ת ְבנִי    ֲאָבל ֹלא אֶּ

 וְֹלא  

 ְלעֹוָלה

 

 

 
 רוני סומק  / אברהם בדרך לעקדה 

 חגורת הנפץ ִתקתקה  

 על גופו המֻפָחד  

  לו  שֻהברגּו העיניםּוִמְבֵארֹות 

ר טפטפו   באותו בֹקֶּ

 .  ִדְמעֹות הְפֵרָדה מיצחק

 המזבח  , עוד מעט ההר

ןּוְפנֵי  ְרגֶּפֶּ מֶּ  .  של המלאכים ַהצֶּ

 מזל שרגע לפני הִפיצוץ  

 שיש   אלהיםהזכיר לו 

 .אלהים

 
 

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 

 

 

 

 

 



 

 נעמי שמר/ עקידת יצחק

 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  

 השה לעולה   והינהו

 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   

ר ָאַהְבתָ  ת יְִחיְדָך ֲאשֶּ ת ִבנְָך אֶּ ,ַקח אֶּ  

.ְלַאְבָרָהם ֱאֹלִהיםָכְך , וְַהֲעֵלהּו ְלעֹוָלה  

ֵאיזֶּה ָאב. וֲַאנְַחנּו קֹוְרִאים לֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו  

ת ְבנֹו ַעל ַהִמזְֵבחַ , הּוא ָלנּו ָהיָה מּוָכן ְלַהְקִריב אֶּ !שֶּ  

,ֹלא יַָדע ַאֲהָבה ְלָבנִים ֱאֹלִהים, ָדָבר ַאֵחר  

ָהִרים   ֲאָבל הּוא יַָדע ַאֲהָבה לֶּ

ת ַהר ַהמֹוִריָה ָהִרים ָאַהב אֶּ  ּוִמָכל הֶּ

ר ָאַהב וְָלֵכן ָעשּו ָעָליו, ַהר יְִחידֹו ֲאשֶּ  

ת ָבֵתי ַהִמְקָדש ת ָהֲעֵקָדה וְאֶּ .אֶּ  

 


