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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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  .שם תמצא עוד על הסגולה /il.co.1820sod://https: מתוך אתר

  

. ת יצחקאין לך דבר שמבטל מוות מבני אנוש כקרבן עקיד: תרגום זוהר
שיגן עליהם . ועקידת יצחק מעולה הוא לישראל להזכיר אותו בכל יום בגלות

וזכות אבותם תגן . אל תעש לו מאומה: וקול יוצא ואומר. מכל מרעין בישין
  .עליהם ממרעין בישין
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   :יש לומר יהי רצון) לא בשבת וביום טוב(לפני קריאת הפרשה 

ּוזְָכר ָלנּו יי אלהינו ַאֲהַבת , ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת יְׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם, רֹון טֹוב ְלָפנֶיאלהינו ואלהי אבותינו זְָכֵרנּו ְּבזִּכָ 
ְוֶאת , ם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרּיָהֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשּנְִׁשַּבְעָּת ְלַאְבָרהָ , ַהַּקְדמֹונִים ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדי

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת, ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת יְִצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

ִהים, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַויְִהי   .ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵנִי, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; ַאְבָרָהם נִָּסה ֶאת, ְוָהֱא
  ;ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָה ֶאל, ְל ְוֶל, יְִצָחק ֶאת, ָאַהְבּתָ  יְִחיְד ֲאֶׁשר ִּבנְ ֶאת נָא ֶאת ר ַקחַוּיֹאמֶ 

  .ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶלי, ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ְלעָֹלה, ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם
, ַויְַבַּקע; ְוֵאת יְִצָחק ְּבנֹו, ָריו ִאּתֹוְׁשנֵי נְעָ  ַוּיִַּקח ֶאת, ֲחמֹרֹו ַוּיֲַחבֹׁש ֶאת, ַוּיְַׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר

ִהים ָאַמר ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֶאל, ַוּיָָקם ַוּיֵֶל, ֲעֵצי עָֹלה  .לֹו ָהֱא
  .ֵמָרחֹק ַהָּמקֹום ֵעינָיו ַוּיְַרא ֶאת ַוּיִָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת, ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

, ְונְִׁשַּתֲחֶוה; ּכֹה נְֵלָכה ַעד, ַוֲאנִי ְוַהּנַַער, ַהֲחמֹור ם ּפֹה ִעםָלכֶ  ְׁשבּו, נְָעָריו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל
  .ְונָׁשּוָבה ֲאֵליֶכם

ַוּיְֵלכּו ; ַהַּמֲאֶכֶלת ָהֵאׁש ְוֶאת ֶאת, ַוּיִַּקח ְּביָדֹו, יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיֶָׂשם ַעל, ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוּיִַּקח ַאְבָרָהם ֶאת
  .יְַחָּדו, ְׁשנֵיֶהם

 ֹ , ִהּנֵה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים, ַוּיֹאֶמר; ִהּנֶּנִי ְבנִי, ַוּיֹאֶמר, ַוּיֹאֶמר ָאִבי, ַאְבָרָהם ָאִביו אֶמר יְִצָחק ֶאלַוּי
  .ְלעָֹלה, ְוַאּיֵה ַהֶּׂשה

ִהים יְִרֶאה, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר   .יְַחָּדו, ַוּיְֵלכּו ְׁשנֵיֶהם; ְּבנִי, ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ֱא
ִהים ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר  ֶאל,ַוּיָבֹאּו ֹ ֶאת, ַהִּמזְֵּבחַ  ַוּיִֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת, לֹו ָהֱא ; ָהֵעִצים ַוּיֲַער
  .ִמַּמַעל ָלֵעִצים, ַהִּמזְֵּבחַ  ַוּיֶָׂשם אֹתֹו ַעל, יְִצָחק ְּבנֹו ֶאת, ַוּיֲַעקֹד

  .ְּבנֹו ֶאת, ִלְׁשחֹט, ַהַּמֲאֶכֶלת ַוּיִַּקח ֶאת, יָדֹו ַוּיְִׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת
  .ִהּנֵנִי, ַוּיֹאֶמר; ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר, ַהָּׁשַמיִם ִמן, ַוּיְִקָרא ֵאָליו ַמְלַא יְהָוה

ִהים  ִּכי,  ִּכי ַעָּתה יַָדְעִּתי :ְמאּוָמה, ַּתַעׂש לֹו ְוַאל, ַהּנַַער ִּתְׁשַלח יְָד ֶאל ַאל, ַוּיֹאֶמר יְֵרא ֱא
א ָחַׂשְכָּת ֶאת,ַאָּתה   .ִמֶּמּנִי, יְִחיְד ִּבנְ ֶאת  ְו

 ַוּיֵֶל ַאְבָרָהם ַוּיִַּקח ֶאת; נֱֶאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרנָיו, ַאַחר, ַאיִל ַוּיְַרא ְוִהּנֵה, ֵעינָיו ַוּיִָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת
  .ַוּיֲַעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו, ָהַאיִל

  .ְּבַהר יְהָוה יֵָרֶאה, ֲאֶׁשר יֵָאֵמר ַהּיֹום, יְהָוה יְִרֶאה, ַהָּמקֹום ַההּוא ַוּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם
  .ַהָּׁשָמיִם ִמן, ֵׁשנִית, ַאְבָרָהם ֶאל, ַוּיְִקָרא ַמְלַא יְהָוה

א ָחַׂשְכּתָ , ָּדָבר ַהּזֶההַ  יַַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת,  ִּכי :יְהָוה ִּבי נְִׁשַּבְעִּתי נְֻאם, ַוּיֹאֶמר   ֶאת,ִּבנְ ֶאת, ְו
  .יְִחיֶד

ְויִַרׁש ; ְׂשַפת ַהּיָם ֲאֶׁשר ַעל, ְוַכחֹול, זְַרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת, ָבֵר ֲאָבֶרְכ ִּכי
  .ֵאת ַׁשַער אֹיְָביו, זְַרֲע

   .ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי, ֵעֶקב, י ָהָאֶרץּכֹל ּגֹויֵ , ְוִהְתָּבְרכּו ְבזְַרֲע
   .ִּבְבֵאר ָׁשַבע, ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם; ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיָֻקמּו ַוּיְֵלכּו יְַחָּדו ֶאל, נְָעָריו ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל

 ֹ   .ן ַהּכֲֹהנִים ֶאת ָּדמֹו ַעל ַהִּמזְֵּבַח ָסִביבְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל יֶֶר ַהִּמזְֵּבַח ָצפֹנָה ִלְפנֵי יְהָוה ְוזְָרקּו ְּבנֵי ַאֲהר
  

  :יוסיף תפילה זו) לא בשבת ויום טוב(לאחר אמירת הפרשה 
ּוְבֵכן ְּברב ַרֲחֶמי ִּתזְּכר . ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו, ֱאלֵהנּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו' יְִהי ָרצון ִמְּלָפנֶי ה

ְּכִאּלּו ֶאְפרו ָצבּור ּוֻמּנָח ַעל ַּגֵּבי , ָאִבינּו ֶּבן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלוםָלנּו ֲעֵקָדתו ֶׁשל יְִצָחק 
ּוְתזֵַּכנּו לחזור , ּוְלַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגזֵרות ָקׁשות ְוָרעות, ְוַתִּביט ְּבֶאְפרו ְלַרֵחם ָעֵלינּו, ַהִּמזְֵּבחַ 

ְוַתֲאִריך יֵָמינּו ַּבטֹוב ּושנֹוֵתינּו . מכל חטא ועווןותצילנו מיצר הרע ו. בתשובה שלמה לפניך
  .ַּבנְִעיִמים
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ְּכמֹו ֶׁשָּכַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו ֵמַעל ֶּבן יְִחידֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ ְּבֵלָבב , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵהינּו , יָגֹּלּו ַרֲחֶמי ַעל ִמּדֹוֶתיוְ , ֵּכן יְִכְּבׁשּו ַרֲחֶמי ֶאת ַּכַעְס ֵמָעֵלינּו, ָׁשֵלם ְוִתְתנֵַהג ִעָּמנּו יְיָ ֱא

ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול יָׁשּוב ֲחרֹון , ותיכנס לנו לפנים משורת הדין, ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים
ֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו ְּבתֹוָרֶתְוַקּיֶם ָלנּו יְ , ַאְּפ ֵמַעְּמ ּוֵמִעיְר ּוֵמַאְרְצ ּוִמּנֲַחָלֶת , יָ ֱא

ְוזַָכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי יֲַעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי יְִצָחק ְוַאף , ַעל יְֵדי מֶׁשה ַעְבֶּד ִמִּפי ְכבֹוֶד ָּכָאמּור
  ): מב, ויקרא כו. (ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאזְּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאזְּכֹר

ָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי , נֱֶאַמרוְ  א גְַעְלִּתים ְלַכ א ְמַאְסִּתים ְו ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹיְֵביֶהם 
ֵהיֶהם ְוזַָכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹנִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם . ִאָּתם ִּכי ֲאנִי יְהָוה ֱא

ִהים ֲאנִי יְהָוהְלֵעינֵי ַהּגֹויִם לִ    ): מה-מד, ויקרא כו. (ְהיֹת ָלֶהם ֵלא
ֶהי ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ יְהָוה , ְונֱֶאַמר ְוָׁשב יְהָוה ֱא

ֶהי ָׁשָּמה ֶהי ּוִמָּׁשם יִָּקֶחִאם יְִהיֶה נִַּדֲח ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמיִם ִמָּׁשם יְַקֶּבצְ . ֱא ֶוֱהִביֲא .  יְהָוה ֱא
ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְָרׁשּו ֲאבֶֹתי ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב ְוִהְרְּב ֵמֲאבֶֹתי - ג, דברים ל. (יְהָוה ֱא

  ): ה
 ַלְּבָקִרים ַאף יְׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת יְהָוה ָחּנֵנּו ְל ִקִּוינּו ֱהיֵה זְרָֹעם, ְונֱֶאַמר ַעל יְֵדי עבדיך הנביאים

  ): ב, ישעיהו לג. (ָצָרה
ָצר ] לֹו[ְּבָכל ָצָרָתם לא , ְונֱֶאַמר): ז, ירמיהו ל" (ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְליֲַעקֹב ּוִמֶּמּנָה יִָּוֵׁשעַ ", ְונֱֶאַמר

ישעיהו . (ֵלם ַויְנְַּׂשֵאם ָּכל יְֵמי עֹוָלםּוַמְלַא ָּפנָיו הֹוִׁשיָעם ְּבַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא גְָאָלם ַויְנַּטְ 
  ): ט, סג

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעו ֹ, ְונֱֶאַמר ן ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו 
ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב . ת יָם ָּכל ַחּטֹאוָתםנֵֹתינּו ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹויָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעו ֹ. ֶחֶסד הּוא

  ): כ-יח, מיכה ז. (ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם
ֵתיֶהם ְוזְִבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל , ְונֱֶאַמר ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹו
  ):ז, ישעיהו נו. (י ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה יִָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמיםִמזְְּבחִ 

  
 .מותר ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים


