נכתב בתיקוני הזוהר" :גודל מעלת אמירת העקידה שמבטל מיתה מבני אדם
ומגן מכל חולאים ומכפר עוון".
רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר )המגן אברהם( מביא בשם רבי בחיי בן יוסף
ִא ְ ּבן ּ ַפקו ָּדה )רבינו בחיי( כי "אין די באמירה ,אלא להבין הפרשה ויכיר נפלאות
ה'" .ועל כן ,לא די בקריאת הפרשה בלבד אלא יש לכוון לכך כי ה' עשה חסד
עם אברהם כשקיבל את מנחת האייל כאילו היה יצחק.
בעת קריאת הפרשה ,מתעוררים רחמין של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל.
סגולת אמירת עקידת יצחק  7פעמים -להמתקת הדינים ביטול גזרות
והמשכת ישועות -סוד הגאולה ,ואיך ננצל במלחמת גוג ומגוג?
ישועה מיידית :סגולה לפתיחת המזל ולשחרור חסימות
הסגולה הזו אומנם כבר עתיקה וידועה מימים ימימה ,אך גילינו אותה כעת
ונדהמנו מכוחה העצום בפתיחת המזל ובשחרור חסימות בכל תחום בחיים.
הגיעו לאוזנינו סיפורים רבים של ניסים בזכות הסגולה הזו .הסגולה המדהימה
מובאת לפניכם) .מרכז התהילים(
לפי הסגולה ,יש לקרוא את פרשת עקידת יצחק שבע פעמים ,וכך לזכות
לפתיחה המזל ולשחרור חסימות בכל תחום בחיים :פרנסה ,זיווג ,בריאות ,נחת
מהילדים ועוד .בזוהר הקדוש כתוב" :וטוב לישראל להזכיר בגלות בכל יום
פרשת העקידה ,שתגן עליהם מכל מקרים רעים ,ובת קול יוצאת ואומרת 'אל
תעש לו מאומה'".
בספר "יפלט למו" ,שנכתב לפני  180שנה על ידי הרב המקובל הרב אברהם
חמו ,נכתב" :מי שיאמר עקידת יצחק שבע פעמים ,אפילו חרב חדה מונחת על
צווארו ואפילו כלו כל הקיצין ,מהפך הכול למידת רחמים".
רבנו חיים פלאג'י ע"ה כתב בספרו "עתרת החיים"" :אלמלא עקידת יצחק ,אין
אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו".
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מתוך אתר /https://sod1820.co.il :שם תמצא עוד על הסגולה.
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לפני קריאת הפרשה )לא בשבת וביום טוב( יש לומר יהי רצון:
ְשו ָּעה ַוְרח ֲִמים ִמ ּ ְׁש ֵמי ְׁש ֵמי ֶק ֶדםּ ,וזְכָ ר לָ נוּ יי
אלהינו ואלהי אבותינו ז ְָכ ֵרנ ּו ְ ּבז ִָּכרוֹ ן טוֹ ב ְלפָ נ ֶָיך ,וּפָ ְק ֵדנ ּו ִ ּב ְפקֻ דַּ ת י ׁ
ִש ַּב ְע ָּת
ש ּנ ְׁ
ִש ָר ֵאל עֲ בָ ֶד ָיךֶ ,את הַ ְ ּב ִרית וְ ֶאת הַ חֶ סֶ ד וְ ֶאת הַ ּ ְׁשבו ָּעה ׁ ֶ
אלהינו ַאהֲבַ ת הַ ַּק ְדמוֹ נִים ַא ְב ָרהָ ם י ְִצחָ ק וְ י ְׂ
ש ָע ַקד ֶאת י ְִצחָ ק ְ ּבנוֹ ַעל ּג ֵַּבי הַ ִּמז ְֵּבחַ ַ ּ ,כ ּ ָכתוּב ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך:
ְל ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ְ ּבהַ ר הַ ּמוֹ ִרי ָּה ,וְ ֶאת הָ עֲ ֵק ָדה ׁ ֶ

ֹאמר ֵא ָליוַ ,א ְב ָרהָ ם
ַוי ְִהיַ ,אחַ ר הַ דְּ ָב ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ,וְ הָ אֱ ל ִֹהים ,נִ ָּסה אֶ ת ַא ְב ָרהָ ם; ַוי ּ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵנִ י.
ַוי ּ ֶ
שר ָאהַ ְב ּ ָתֶ ,את י ְִצחָ ק ,וְ לֶ ְך ְל ָךֶ ,אל ֶא ֶרץ
ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִ ּבנְ ָך ֶאת י ְִח ְיד ָך אֲ ׁ ֶ
ַוי ּ ֶ
הַ ּמ ִֹריָּה; וְ הַ עֲ לֵ ה ּו ָׁשםְ ,לעֹלָ הַ ,על ַאחַ ד הֶ הָ ִרים ,אֲ ׁ ֶשר א ַֹמר ֵאלֶ ָיך.
חמֹרוֹ ַ ,וי ִַּּקח ֶאת ְ ׁשנֵי נְ ָע ָריו ִא ּתוֹ  ,וְ ֵאת י ְִצחָ ק
ַוי ּ ְ ַׁש ּ ֵכם ַא ְב ָרהָ ם ַּב ּב ֶֹקרַ ,ו ַי ּ ֲחב ֹׁש ֶאת ֲ
ְ ּבנוֹ ; ַויְבַ ַּקע ,עֲ צֵ י עֹלָ הַ ,וי ּ ָָקם ַויֵּלֶ ְךֶ ,אל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר ָא ַמר לוֹ הָ אֱ ל ִֹהים.
ישיַ ,וי ּׂ ִָּשא ַא ְב ָרהָ ם ֶאת ֵעינָיו ַוי ּ ְַרא ֶאת הַ ּ ָמקוֹ ם ֵמ ָרחֹק.
ַּבי ּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
אמר ַא ְב ָרהָ ם ֶאל נְ ָע ָריוׁ ְ ,שב ּו לָ כֶ ם ּפֹה ִעם הַ חֲמוֹ ר ,וַאֲ נִ י וְ הַ ּנ ַַער ,נ ְֵלכָ ה ַעד ּכֹה;
ַו ֹי ּ ֶ
ָשוּבָ ה אֲ לֵ יכֶ ם.
חוֶה ,וְ נ ׁ
וְ נִ ְ ׁש ּ ַת ֲ
ָשם ַעל י ְִצחָ ק ְ ּבנוֹ ַ ,וי ִַּּקח ְ ּביָדוֹ ֶ ,את הָ ֵא ׁש וְ ֶאת
ַוי ִַּּקח ַא ְב ָרהָ ם ֶאת עֲ צֵ י הָ ע ָֹלהַ ,וי ּ ֶׂ
הַ ּ ַמאֲ כֶ לֶ ת; ַוי ּ ְֵלכ ּו ְ ׁשנֵיהֶ ם ,י ְַחדָּ ו.
ֹאמרִ ,ה ּנֵה הָ ֵא ׁש
ֹאמרִ ,ה ּ ֶנ ִ ּני ְבנִ י; ַוי ּ ֶ
ֹאמר ָא ִביַ ,וי ּ ֶ
ֹאמר י ְִצחָ ק ֶאל ַא ְב ָרהָ ם ָא ִביוַ ,וי ּ ֶ
ַוי ּ ֶ
וְ הָ ֵע ִצים ,וְ ַאיֵּה הַ ּׂ ֶשהְ ,לעֹלָ ה.
ֹאמרַ ,א ְב ָרהָ ם ,אֱ ל ִֹהים י ְִר ֶאה ּלוֹ הַ ּׂ ֶשה ְלעֹלָ הּ ְ ,בנִ י; ַו ֵי ּ ְלכ ּו ְ ׁשנֵיהֶ ם ,י ְַחדָּ ו.
ַוי ּ ֶ
לו הָ אֱ ל ִֹהיםַ ,וי ִּבֶ ן ָׁשם ַא ְב ָרהָ ם ֶאת הַ ִּמז ּ ְֵבחַ ַ ,ויַּעֲ רְֹך
שר ָא ַמר ֹ
קום אֲ ׁ ֶ
ַו ָי ּבֹא ּוֶ ,אל הַ ּ ָמ ֹ
ָשם אֹתוֹ ַעל הַ ִּמז ּ ְֵבחַ ִ ,מ ּ ַמ ַעל לָ ֵע ִצים.
ֶאת הָ ֵע ִצים; ַויַּעֲ קֹדֶ ,את י ְִצחָ ק ְּב ֹנוַ ,וי ּ ֶׂ
ַוי ְ ִּׁשלַ ח ַא ְב ָרהָ ם ֶאת יָדוֹ ַ ,וי ִַּּקח ֶאת הַ ּ ַמאֲ כֶ לֶ תִ ,ל ְ ׁשחֹטֶ ,את ְ ּבנוֹ .
ֹאמרִ ,ה ּנֵנִ י.
ֹאמרַ ,א ְב ָרהָ ם ַא ְב ָרהָ ם; ַוי ּ ֶ
ַוי ְִּק ָרא ֵאלָ יו ַמ ְל ַא ְך יְהוָהִ ,מן הַ ּ ָׁש ַמיִםַ ,וי ּ ֶ
ֹאמרַ ,אל ִּת ְׁש ַלח י ְָד ָך ֶאל הַ ּנ ַַער ,וְ ַאל ּ ַת ַע ׂש לוֹ ְ ,מאו ָּמהִּ :כי ַע ּ ָתה י ַָד ְע ִּתיִּ ,כי
ַוי ּ ֶ
י ְֵרא אֱ ל ִֹהים ַא ּ ָתה ,וְ לֹא חָ ַׂש ְכ ּ ָת ֶאת ִ ּבנְ ָך ֶאת י ְִח ְיד ָךִ ,מ ּ ֶמ ִ ּני.
ַוי ּׂ ִָּשא ַא ְב ָרהָ ם ֶאת ֵעינָיוַ ,וי ּ ְַרא וְ ִה ּנֵה ַאיִלַ ,אחַ ר ,נֶאֱ חַ ז ַּב ְּסבַ ְך ְּב ַק ְרנָיו; ַויֵּלֶ ְך ַא ְב ָרהָ ם
ַוי ִַּּקח ֶאת הָ ַאיִלַ ,ויַּעֲ לֵ ה ּו ְלע ָֹלה ּ ַתחַ ת ְ ּבנוֹ .
ֲשר י ֵָא ֵמר הַ י ּוֹ םּ ְ ,בהַ ר ְיהוָה י ֵָר ֶאה.
קום הַ הוּא ,יְהוָה י ְִראֶ ה ,א ׁ ֶ
שם הַ ּ ָמ ֹ
ַוי ְִּק ָרא ַא ְב ָרהָ ם ׁ ֵ
ַוי ְִּק ָרא ַמ ְל ַא ְך יְהוָהֶ ,אל ַא ְב ָרהָ םֵ ׁ ,שנִ יתִ ,מן הַ ּׁ ָש ָמיִם.
ית ֶאת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ,וְ לֹא חָ ַׂש ְכ ּ ָת,
שר ָע ִ ׂש ָ
ֹאמרּ ִ ,בי נִ ְ ׁש ַּב ְע ִּתי נְ אֻ ם יְהוָהִּ :כי ,י ַַען אֲ ׁ ֶ
ַוי ּ ֶ
יד ָך.
ֶאת ִ ּבנְ ָךֶ ,את י ְִח ֶ
ִּכי בָ ֵר ְך אֲ ָב ֶר ְכ ָך ,וְ הַ ְר ָּבה ַא ְר ּ ֶבה ֶאת ז ְַרעֲ ָך ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּׁ ָש ַמיִם ,וְ כַ חוֹ ל ,אֲ ׁ ֶשר ַעל ְ ׂשפַ ת
א ְיבָ יו.
הַ יָּם; וְ י ִַר ׁש ז ְַרעֲ ָךֵ ,את ַׁש ַער ֹ
שר ָׁש ַמ ְע ּ ָת ְ ּבק ִֹלי.
וְ ִה ְת ָּב ְרכ ּו ְבז ְַרעֲ ָךּ ,כֹל גּוֹ יֵי הָ ָא ֶרץֵ ,ע ֶקב ,אֲ ׁ ֶ
ֵשב ַא ְב ָרהָ םּ ִ ,ב ְב ֵאר
ָשב ַא ְב ָרהָ ם ֶאל נְ ָע ָריוַ ,וי ּ ָֻקמ ּו ַוי ּ ְֵלכ ּו י ְַחדָּ ו ֶאל ְ ּב ֵאר ָׁשבַ ע; ַוי ּ ׁ ֶ
ַוי ּ ָׁ
ָׁשבַ ע.
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מו ַעל הַ ִּמז ְֵּבחַ סָ ִביב.
וְ ָׁשחַ ט אֹתוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ִּמז ְֵּבחַ צָ ֹפנָה ִל ְפנֵי יְהוָה וְ ז ְָרק ּו ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֲנִ ים ֶאת דָּ ֹ
לאחר אמירת הפרשה )לא בשבת ויום טוב( יוסיף תפילה זו:

בותינ ּוֶ ׁ ,ש ִּת ְת ַמ ּ ֵלא ַרח ֲִמים ָעלֵ ינ ּו .ו ְּבכֵ ן ְ ּברב
י ְִהי ָרצון ִמ ְּלפָ נ ֶָיך ה' אֱ להֵ נ ּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
ח ֶמ ָיך ִּתז ְּכר לָ נ ּו עֲ ֵק ָד תו ׁ ֶשל ִי ְצחָ ק ָא ִבינ ּו ּ ֶבן ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ָע ָליו הַ ּ ָׁשלוםְּ ,כ ִא ּלוּ
ַר ֲ
ֶא ְפרו צָ בוּר וּמֻ ּנָח ַעל ּג ּ ֵַבי הַ ִּמז ּ ְֵבחַ  ,וְ ַת ִ ּביט ְ ּב ֶא ְפרו ְל ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו ,ו ְּלבַ ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל
ְ ּגזֵרות ָק ׁשות וְ ָרעות ,ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לחזור בתשובה שלמה לפניך .ותצילנו מיצר הרע
ימים.
שנו ֵתינ ּו ַּבנְ ִע ִ
ומכל חטא ועוון .וְ ַתאֲ ִריך ָי ֵמינ ּו ַּבטוֹ ב ּו ֹ
ש ּ ָכ ַב ׁש ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ֶאת ַרח ֲָמיו ֵמ ַעל ּ ֶבן י ְִחידוֹ לַ עֲ ׂש ֹות
מו ׁ ֶ
עו ָלםְּ ,כ ֹ
ִר ּב ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
צונְ ָך ְּבלֵ בָ ב ָׁשלֵ םֵ ּ ,כן י ְִכ ְ ּב ׁש ּו ַרח ֲֶמ ָיך ֶאת ּ ַכ ַע ְס ָך ֵמ ָעלֵ ינ ּו ,וְ ָיג ֹּל ּו ַרח ֲֶמ ָיך ַעל
ְר ֹ
ִמדּ וֹ ֶת ָיך ,וְ ִת ְתנַהֵ ג ִע ּ ָמנ ּו ְי ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּב ִמדַּ ת הַ חֶ סֶ ד ו ְּב ִמדַּ ת הָ ַרח ֲִמים ,ותיכנס לנו
ָשוּב חֲרוֹ ן ַא ּ ְפ ָך ֵמ ַע ְּמ ָך ו ֵּמ ִע ְיר ָך ו ֵּמ ַא ְר ְצ ָך
לפנים משורת הדין ,ו ְּבטו ְּב ָך הַ ּגָדוֹ ל י ׁ
משה
ֶׁ
ש ִה ְב ַט ְח ּ ָתנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָךַ ,על י ְֵדי
ו ִּמ ַּנחֲלָ ֶת ָך ,וְ ַקיֶּם לָ נ ּו ְי ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶאת הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
יתי ִי ְצחָ ק וְ ַאף
קוב וְ ַא ף ֶאת ְ ּב ִר ִ
יתי יַעֲ ֹ
בו ֶד ָך ָּכ ָאמוּר ,וְ זָכַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִ
ַע ְבדֶּ ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֹ
ְכר וְ הָ ָא ֶרץ ֶאז ְּכֹר) .ויקרא כו ,מב(:
יתי ַא ְב ָרהָ ם ֶאז ּ ֹ
ֶאת ְ ּב ִר ִ
איְבֵ יהֶ ם לֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּת ים ְלכַ ּל ָֹתם
וְ נֶאֱ ַמר ,וְ ַאף ּגַם זֹאת ִ ּב ְה ֹיו ָתם ְ ּב ֶא ֶרץ ֹ
שר
אשֹנִ ים אֲ ׁ ֶ
יתי ִא ּ ָתם ִּכי אֲ נִ י ְיהוָה אֱ לֹהֵ יהֶ ם .וְ זָכַ ְר ִּתי לָ הֶ ם ְ ּב ִרית ִר ׁ
ְלהָ פֵ ר ְ ּב ִר ִ
א ָתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֵי הַ גּוֹ יִם ִל ְהיֹת ָלהֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲ נִי יְהוָה) .ויקרא
אתי ֹ
הוֹ צֵ ִ
כו ,מד-מה(:
שר
וְ נֶאֱ ַמר ,וְ ָׁשב יְהוָה אֱ לֹהֶ ָיך ֶאת ְ ׁשבו ְּת ָך וְ ִרח ֲֶמ ָך וְ ָׁשב וְ ִק ֶּב ְצ ָך ִמ ּ ָכל הָ ַע ִּמים אֲ ׁ ֶ
יצ ָך יְהוָה אֱ לֹהֶ ָיך ָׁש ּ ָמהִ .אם י ְִהיֶה נִ דַּ ח ֲָך ִ ּב ְקצֵ ה הַ ּ ָׁש ָמיִם ִמ ּׁ ָשם י ְַק ּ ֶב ְצ ָך יְהוָה
ה ֱִפ ְ
שר י ְָר ׁש ּו אֲ ב ֶֹת ָיך וִ ִיר ְ ׁש ּ ָת ּה
אֱ לֹהֶ ָיך ו ִּמ ּׁ ָשם י ִָּקחֶ ָךֶ .וה ֱִביאֲ ָך יְהוָה אֱ לֹהֶ ָיך ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
יט ְב ָך וְ ִה ְר ְ ּב ָך ֵמאֲ ב ֶֹת ָיך) .דברים ל ,ג-ה(:
וְ הֵ ִ
וְ נֶאֱ ַמר ַעל י ְֵדי עבדיך הנביאיםְ ,י הוָה חָ ּנֵנ ּו ְל ָך ִק ִ ּוינ ּו ֱהיֵה ְזר ָֹעם ַל ְ ּב ָק ִרים ַאף
ְשו ָּע ֵתנ ּו ְּב ֵעת צָ ָרה) .ישעיהו לג ,ב(:
י ׁ
ָש ַע" )ירמיהו ל ,ז( :וְ נֶאֱ ַמרּ ְ ,בכָ ל צָ ָר ָתם
וְ נֶאֱ ַמר" ,וְ ֵעת צָ ָרה ִהיא ְליַעֲ קֹב ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה ִי ּו ׁ ֵ
ַש ֵאם
תו ו ְּבחֶ ְמלָ תוֹ הוּא גְ ָאלָ ם ַו ְינ ְַּטלֵ ם ַו ְינ ּ ְ ׂ
יעם ְ ּב ַאה ֲָב ֹ
לא ]לוֹ [ צָ ר ו ַּמ ְל ַא ְך ּ ָפ ָנ יו הוֹ ִ ׁש ָ
עו ָלם) .ישעיהו סג ,ט(:
ּ ָכל י ְֵמי ֹ
חזִיק לָ ַעד
ֹשא ָעוֹן וְ עֹבֵ ר ַעל ּ ֶפ ַׁשע ִל ְ ׁש ֵא ִרית ַנחֲלָ תוֹ לֹא הֶ ֱ
וְ נֶאֱ ַמרִ ,מי ֵאל ּ ָכמוֹ ָך נ ֵׂ
ֻלות יָם ּ ָכל
ַא ּפוֹ ִּכי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא .י ָׁשוּב י ְַרח ֲֵמנ ּו י ְִכ ּב ֹׁש עֲ ֹו נ ֵֹתינ ּו וְ ַת ְ ׁש ִל ְיך ִ ּב ְמצ ֹ
ימי ֶק ֶדם.
אֲש ר נִ ְ ׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ב ֵֹתינ ּו ִמ ֵ
ֹאותםִּ .ת ּ ֵתן אֱ ֶמת ְליַעֲ קֹב חֶ סֶ ד ְל ַא ְב ָרהָ ם ׁ ֶ
חַ ּט ָ
)מיכה ז ,יח-כ(:
עולֹ ֵתיהֶ ם וְ ז ְִבחֵ יהֶ ם
יאו ִתים ֶאל הַ ר ָק ְד ִׁשי וְ ִ ׂש ּ ַמ ְח ִּתים ְ ּבבֵ ית ְּת ִפ ּ ָל ִתי ֹ
וְ נֶאֱ ַמרַ ,וה ֲִב ֹ
יתי ּ ֵבית ְּת ִפ ּ ָלה י ִָּק ֵרא ְלכָ ל הָ ַע ִּמ ים) .ישעיהו נו ,ז(:
צון ַעל ִמז ְ ְּב ִחי ִּכי בֵ ִ
ְל ָר ֹ
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