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 שמבטל מיתה מבני אדםרת העקידה יגודל מעלת אמ: " הזוהר נכתב בתיקוני
  ". ומכפר עווןומגן מכל חולאים

מביא בשם רבי בחיי בן יוסף ) המגן אברהם (רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר
קּוָדה  ן ּפַ אלא להבין הפרשה ויכיר נפלאות , אין די באמירה"כי ) רבינו בחיי(ִאּבְ

עשה חסד '  די בקריאת הפרשה בלבד אלא יש לכוון לכך כי הלא, ועל כן". 'ה
   .עם אברהם כשקיבל את מנחת האייל כאילו היה יצחק

  .מתעוררים רחמין של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, בעת קריאת הפרשה

  
 להמתקת הדינים ביטול גזרות - פעמים7 סגולת אמירת עקידת יצחק

 ?צל במלחמת גוג ומגוגאיך ננו,  סוד הגאולה- והמשכת ישועות
  

  סגולה לפתיחת המזל ולשחרור חסימות: ישועה מיידית
   

אך גילינו אותה כעת , הסגולה הזו אומנם כבר עתיקה וידועה מימים ימימה
. ונדהמנו מכוחה העצום בפתיחת המזל ובשחרור חסימות בכל תחום בחיים

סגולה המדהימה ה. הגיעו לאוזנינו סיפורים רבים של ניסים בזכות הסגולה הזו
  )מרכז התהילים (.מובאת לפניכם

  
וכך לזכות , שבע פעמיםיש לקרוא את פרשת עקידת יצחק , לפי הסגולה

נחת , בריאות, זיווג, פרנסה: לפתיחה המזל ולשחרור חסימות בכל תחום בחיים
וטוב לישראל להזכיר בגלות בכל יום : "בזוהר הקדוש כתוב. מהילדים ועוד

אל 'ובת קול יוצאת ואומרת , ן עליהם מכל מקרים רעיםשתג, פרשת העקידה
  ".'תעש לו מאומה

  
 שנה על ידי הרב המקובל הרב אברהם 180 שנכתב לפני ,"יפלט למו"בספר 

אפילו חרב חדה מונחת על , מי שיאמר עקידת יצחק שבע פעמים: "נכתב, חמו
  ".מהפך הכול למידת רחמים, צווארו ואפילו כלו כל הקיצין

  
אין , אלמלא עקידת יצחק": "עתרת החיים"ה כתב בספרו " עי'יים פלאגרבנו ח

  ".אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו
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   :יש לומר יהי רצון) לא בשבת וביום טוב(לפני קריאת הפרשה 

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך הינו ואלהאל ִזּכָ ֵמי ֶקֶדם, י אבותינו ָזְכֵרנּו ּבְ ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשוָּעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ְפֻקּדַ  ייּוְזָכר ָלנוּ , וָּפְקֵדנּו ּבִ
ָרֵאל ֲעָבֶדיָך האל ְדמֹוִנים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת הַ , ינו ַאֲהַבת ַהּקַ ְעּתָ ֶאת ַהּבְ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ ׁשּ

ָּה ַהר ַהּמֹוִרי חַ , ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָעַקד ֶאת ִיְצָחק ּבְ תֹוָרֶתָך , ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ   :ּכַ

ה, ַוְיִהי ָבִרים ָהֵאּלֶ ה ֶאת, ְוָהֱאלִֹהים, ַאַחר ַהּדְ ֹּאֶמר ֵאָליו; ַאְבָרָהם ִנּסָ  ַאְבָרָהם ,ַוי
ִני ֹּאֶמר ִהּנֵ   .ַוי
ֹּאֶמר ַקח ְנָך ֶאת ָנא ֶאת ַוי ר ּבִ ֶאֶרץ  ֶאל, ְלָך  ְוֶלְך , ִיְצָחק ֶאת, ָאַהְבּתָ  ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ

ם; ַהּמִֹריָּה ר ֹאַמר ֵאֶליָך , ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ְלעָֹלה, ְוַהֲעֵלהּו ׁשָ   .ֲאׁשֶ
ּבֶֹקר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ַּׁשְ ֲַּחֹבשׁ , ַוי ח ֶאת, ֲחֹמרוֹ   ֶאתַוי ּקַ ִּ ֵני ְנָעָריו ִאּתוֹ  ַוי ְוֵאת ִיְצָחק , ׁשְ

נוֹ  ע; ּבְ ֶלְך , ֲעֵצי עָֹלה, ַוְיַבּקַ ֵּ ָָּקם ַוי ר ֶאל, ַוי קֹום ֲאׁשֶ  .לֹו ָהֱאלִֹהים ָאַמר ַהּמָ
י ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ א ַאְבָרָהם ֶאת, ּבַ ָ ׂשּ ִּ ְַּרא ֶאת ַוי קֹום ֵעיָניו ַוי   .ֵמָרחֹק ַהּמָ

ֹּ בוּ , ְנָעָריו אֶמר ַאְבָרָהם ֶאלַוי ַער, ַהֲחמֹור ָלֶכם ּפֹה ִעם ׁשְ ; ּכֹה ֵנְלָכה ַעד, ַוֲאִני ְוַהּנַ
ֲחֶוה ּתַ   .ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם, ְוִנׁשְ

ח ַאְבָרָהם ֶאת ּקַ ִּ ם ַעל, ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוי ָּׂשֶ נוֹ  ַוי ָידוֹ , ִיְצָחק ּבְ ח ּבְ ּקַ ִּ  ָהֵאׁש ְוֶאת ֶאת, ַוי
ֲאֶכֶלת ֵניֶהם; ַהּמַ ְֵּלכּו ׁשְ ו, ַוי   .ַיְחּדָ

ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ֹּאֶמר ָאִבי, ַאְבָרָהם ָאִביו ַוי י ְבִני, ַויֹּאֶמר, ַוי ּנִ ִהּנֵה ָהֵאׁש , ַויֹּאֶמר; ִהּנֶ
ה, ְוָהֵעִצים ֶ ֵּה ַהׂשּ   .ְלעָֹלה, ְוַאי
ה ְלעָֹלה ֱאלִֹהים ִיְרֶאה, ַאְבָרָהם, ַויֹּאֶמר ֶ ִני, ּלֹו ַהׂשּ ֵּ ; ּבְ ֵניֶהםַוי ו, ְלכּו ׁשְ   .ַיְחּדָ
ָֹּבאוּ  ר ָאַמר ֶאל, ַוי קֹום ֲאׁשֶ ם ַאְבָרָהם ֶאת, לֹו ָהֱאלִֹהים ַהּמָ ֶבן ׁשָ ִּ חַ  ַוי ְזּבֵ ֲַּערְֹך , ַהּמִ ַוי

ֲַּעקֹד; ָהֵעִצים ֶאת נוֹ  ֶאת, ַוי ם ֹאתֹו ַעל, ִיְצָחק ּבְ ָּׂשֶ חַ  ַוי ְזּבֵ ַעל ָלֵעִצים, ַהּמִ   .ִמּמַ
ַלח ַאְבָרהָ  ׁשְ ִּ ח ֶאת, ָידוֹ  ם ֶאתַוי ּקַ ִּ ֲאֶכֶלת ַוי חֹט, ַהּמַ נוֹ  ֶאת, ִלׁשְ   .ּבְ

ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִּ ַמִים ִמן, ַוי ָ ֹּאֶמר; ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַויֹּאֶמר, ַהׁשּ ִני, ַוי   .ִהּנֵ
ֹּאֶמר ַלח ָיְדָך ֶאל ַאל, ַוי ׁשְ ַער ּתִ ַעׂש לוֹ  ְוַאל, ַהּנַ ה  :ְמאּוָמה, ּתַ י ַעּתָ י ּכִ י, ָיַדְעּתִ  ּכִ

ה ְכּתָ ֶאת, ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאּתָ ְנָך ֶאת ְולֹא ָחׂשַ י, ְיִחיְדָך  ּבִ ּנִ   .ִמּמֶ
א ַאְבָרָהם ֶאת ָ ׂשּ ִּ ְַּרא ְוִהּנֵה, ֵעיָניו ַוי ַקְרָניו, ַאַחר, ַאִיל ַוי ַבְך ּבְ ּסְ ֵֶּלְך ַאְבָרָהם ; ֶנֱאַחז ּבַ ַוי

ח ֶאת ּקַ ִּ ֲַּעֵלהּו ְלעָֹלה, ָהַאִיל ַוי נוֹ ַוי ַחת ּבְ   . ּתַ
ם ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ ִּ קֹום ַההּוא ַוי ר ֵיָאֵמר ַהיֹּום, ְיהָוה ִיְרֶאה, ַהּמָ ַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה, ֲאׁשֶ   .ּבְ
ְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ִּ ִנית, ַאְבָרָהם ֶאל, ַוי ָמִים ִמן, ׁשֵ ָ   .ַהׁשּ

ֹּאֶמר י ְנֻאם, ַוי ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ י  :ְיהָוה ּבִ יָת ֶאת,  ּכִ ר ָעׂשִ ֶּה ַיַען ֲאׁשֶ ָבר ַהז ְכּתָ , ַהּדָ , ְולֹא ָחׂשַ
ְנָך  ֶאת   .ְיִחיֶדָך   ֶאת,ּבִ

י ה ֶאת, ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך  ּכִ ה ַאְרּבֶ ַמִים ְוַהְרּבָ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ר ַעל, ְוַכחֹול, ַזְרֲעָך ּכְ ַפת  ֲאׁשֶ ׂשְ
ָּם ַער ֹאיְ , ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ; ַהי   .ָביוֵאת ׁשַ

ְרכּו ְבַזְרֲעָך  קִֹלי, ֵעֶקב, ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ְוִהְתּבָ ַמְעּתָ ּבְ ר ׁשָ    .ֲאׁשֶ
ב ַאְבָרָהם ֶאל ָּׁשָ ו ֶאל, ְנָעָריו ַוי ְֵּלכּו ַיְחּדָ ָֻּקמּו ַוי ַבע ַוי ֵאר ׁשָ ב ַאְבָרָהם; ּבְ ֵּׁשֶ ְבֵאר , ַוי ּבִ

ַבע    .ׁשָ
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ַח ָצפֹ  ְזּבֵ ַחט ֹאתֹו ַעל יֶֶרְך ַהּמִ ַח ָסִביבְוׁשָ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ   .ָנה ִלְפֵני ְיהָוה ְוָזְרקּו ּבְ

  
  :יוסיף תפילה זו) לא בשבת ויום טוב(לאחר אמירת הפרשה 

ָפֶניָך ה א ַרֲחִמים ָעֵלינוּ , ֱאלֵהנּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינוּ ' ְיִהי ָרצון ִמּלְ ְתַמּלֵ ּתִ רב . ׁשֶ ּוְבֵכן ּבְ
לוםַרחֲ  ָ ן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשּ ל ִיְצָחק ָאִבינּו ּבֶ ְזּכר ָלנּו ֲעֵקָדתו ׁשֶ ִאּלוּ , ֶמיָך ּתִ ּכְ

חַ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ח ַעל ּגַ ֶאְפרו ְלַרֵחם ָעֵלינוּ , ֶאְפרו ָצבּור ּוֻמּנָ יט ּבְ ל , ְוַתּבִ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּוְלַבּטֵ
ֵזרות ָקׁשות ְוָרעות נּו , ּגְ ותצילנו מיצר הרע . לחזור בתשובה שלמה לפניךּוְתַזּכֵ

  .יםיִמ ִע נְ  בַּ ינוּ ֵת שנוֹ ב וּ טוֹ  בַּ ינוּ מֵ יך יָ ִר אֲ ַת וְ . ומכל חטא ועוון
  

ל עֹוָלם ן ְיִחידֹו ַלֲעׂשֹות , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו ֵמַעל ּבֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ן ִיְכבְּ , ְרצֹוְנָך ּבְ ַעְסָך ֵמָעֵלינוּ ּכֵ ְוָיֹגּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל , ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ

ת ָהַרֲחִמים, ִמּדֹוֶתיָך  ת ַהֶחֶסד ּוְבִמּדַ ִמּדַ נּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ותיכנס לנו , ְוִתְתַנֵהג ִעּמָ
ָך ּוֵמִעיְרָך ּומֵ , לפנים משורת הדין ָך ֵמַעּמְ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפְ ַאְרְצָך ּוְבטּוְבָך ַהּגָ

ֲחָלֶתָך  תֹוָרֶתָך , ּוִמּנַ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ה , ְוַקיֶּם ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהּדָ ַעל ְיֵדי מׁשֶ
ָאמּור י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף , ַעְבּדֶ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ְוָזַכְרּתִ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹ   ): מב, ויקרא כו. (ר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרֶאת ּבְ
ים ְלַכּלָֹתם , ְוֶנֱאַמר ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ ְוַאף ּגַ

י ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ר . ְלָהֵפר ּבְ ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ
ויקרא . (ָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹת ָלֶהם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהָוההֹוֵצאִתי אֹ 

  ): מה- מד, כו
ר , ְוֶנֱאַמר ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ ְוׁשָ

ה ּמָ ְצָך ְיהָוה ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ . ֱהִפיְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ׁשָ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחָך ּבִ
ֶחָך  ם ִיּקָ ָ ּה . ֱאלֶֹהיָך ּוִמׁשּ ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרׁשְ ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך    ): ה-ג, דברים ל. (ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ
ָקִרים ַאף יְ , ְוֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי עבדיך הנביאים ינּו ֱהֵיה ְזרָֹעם ַלּבְ הָוה ָחּנֵנּו ְלָך ִקּוִ

ֵעת ָצָרה   ): ב, ישעיהו לג. (ְיׁשּוָעֵתנּו ּבְ
עַ ", ְוֶנֱאַמר ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ָכל ָצָרָתם , ְוֶנֱאַמר): ז, ירמיהו ל" (ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ ּבְ

אַ ] לוֹ [לא  יָעם ּבְ ָניו הֹוׁשִ ֵאם ָצר ּוַמְלַאְך ּפָ ְ ֵלם ַוְיַנׂשּ ֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנּטְ
ל ְיֵמי עֹוָלם   ): ט, ישעיהו סג. (ּכָ

א ָעו ֹ, ְוֶנֱאַמר מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ִמי ֵאל ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל ּפֶ
י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ל ּבֹׁש ֲעו ָֹיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיכְ . ַאּפֹו ּכִ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ֹנֵתינּו ְוַתׁשְ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם. ַחּטֹאוָתם ּבַ ר ִנׁשְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ּתֵ . ּתִ
  ): כ-יח, מיכה ז(

ִתי עֹולֹ , ְוֶנֱאַמר ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ ֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ
ים ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ  ):ז, ישעיהו נו. (ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ


