
ַאְבָרָהם  ֵאָליו  ַוֹּיאֶמר  ֶאת-ַאְבָרָהם  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלוקים  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי 
ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני: ַוֹּיאֶמר ַקח-ָנא ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-ָאַהְבָּת ֶאת-ִיְצָחק ְוֶלְך-
ֵאֶליָך:  ֹאַמר  ֲאֶׁשר  ֶהָהִרים  ַאַחד  ַעל  ְלֹעָלה  ָׁשם  ְוַהֲעֵלהּו  ַהֹּמִרָּיה  ֶאל-ֶאֶרץ  ְלָך 
ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת-ֲחֹמרֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק 
ַּבּיֹום  ָהֱאֹלקים  ֲאֶׁשר-ָאַמר-לֹו  ֶאל-ַהָּמקֹום  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם  ֹעָלה  ֲעֵצי  ַוְיַבַּקע  ְּבנֹו 
ַאְבָרָהם  ַוֹּיאֶמר  ֵמָרֹחק:  ֶאת-ַהָּמקֹום  ַוַּיְרא  ֶאת-ֵעיָניו  ַאְבָרָהם  ַוִּיָּׂשא  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְוִנְׁשַּתֲחֶוה  ַעד-ֹּכה  ֵנְלָכה  ְוַהַּנַער  ַוֲאִני  ִעם-ַהֲחמֹור  ֹּפה  ְׁשבּו-ָלֶכם  ֶאל-ְנָעָריו 
ַוִּיַּקח  ְּבנֹו  ַעל-ִיְצָחק  ַוָּיֶׂשם  ָהֹעָלה  ֶאת-ֲעֵצי  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּקח  ֲאֵליֶכם:  ְוָנׁשּוָבה 
ְּבָידֹו ֶאת-ָהֵאׁש ְוֶאת-ַהַּמֲאֶכֶלת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו: ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל-ַאְבָרָהם 
ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָאִבי ַוֹּיאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלה: 
ַוָּיֹבאּו  ַיְחָּדו:  ְׁשֵניֶהם  ַוֵּיְלכּו  ְּבִני  ְלֹעָלה  ַהֶּׂשה  ִיְרֶאה-ּלֹו  ֱאֹלקים  ַאְבָרָהם  ַוֹּיאֶמר 
ֶאל-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר-לֹו ָהֱאֹלקים ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת-ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲעֹרְך ֶאת-

ַוִּיְׁשַלח  ָלֵעִצים:  ִמַּמַעל  ַעל-ַהִּמְזֵּבַח  ֹאתֹו  ַוָּיֶׂשם  ְּבנֹו  ֶאת-ִיְצָחק  ַוַּיֲעֹקד  ָהֵעִצים 
ַמְלַאְך ה'  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא  ִלְׁשֹחט ֶאת-ְּבנֹו:  ַוִּיַּקח ֶאת-ַהַּמֲאֶכֶלת  ַאְבָרָהם ֶאת-ָידֹו 
ִמן-ַהָּׁשַמִים ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני: ַוֹּיאֶמר ַאל-ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל-
ַהַּנַער ְוַאל-ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי-ְיֵרא ֱאֹלקים ַאָּתה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת 
ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני: ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת-ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה-ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז 
ַוִּיְקָרא  ְּבנֹו:  ַּתַחת  ְלֹעָלה  ַוַּיֲעֵלהּו  ֶאת-ָהַאִיל  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ַוֵּיֶלְך  ְּבַקְרָניו  ַּבְּסַבְך 
ַאְבָרָהם ֵׁשם-ַהָּמקֹום ַההּוא ה' ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ה' ֵיָרֶאה: ַוִּיְקָרא 
ַיַען  ִּכי  ה'  ְנֻאם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִּבי  ַוֹּיאֶמר  ִמן-ַהָּׁשָמִים:  ֵׁשִנית  ֶאל-ַאְבָרָהם  ה'  ַמְלַאְך 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיֶדָך: ִּכי-ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך 
ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת-ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל-ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך 
ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו: ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי: ַוָּיָׁשב 
ַאְבָרָהם ֶאל-ְנָעָריו ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל-ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע:

יהי רצון קודם אמירת העקידה )בשבת ויום טוב אין לומר(
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַהַּקְדמֹוִנים  ַאֲהַבת  ָלנּו ה' אלוקינו  ּוְזָכר  ֶקֶדם,  ְשֵׁמי  ִמְּשֵׁמי  ְוַרֲחִמים  ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה  ּוָפְקֵדנּו  ְלָפֶניָך,  ְּבִזָּכרֹון טֹוב  ָזְכֵרנּו  אלוקינו ואלוקי אבותינו 
ַּכָּכתּוב  ַהִּמְזֵּבַח,  ַּגֵּבי  ַעל  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶשָׁעַקד ֶאת  ָהֲעֵקָדה  ְוֶאת  ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה,  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶשִּׁנְשַּׁבְעָּת  ַהְּשׁבּוָעה  ְוֶאת  ַהֶחֶסד  ְוֶאת  ַהְּבִרית  ֲעָבֶדיָך, ֶאת  ְוִיְשָׂרֵאל 

ְּבתֹוָרֶתָך:

תפילה לאחר אמירת העקידה )בשבת ויום טוב אין לומר(
ִרּבֹונֹו ֶשׁל עֹוָלם, ְּכמֹו ֶשָּׁכַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו ֵמַעל ֶּבן ְיִחידֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָשֵׁלם, ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלינּו, ְוָיֹגּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, 
ְוִתְתַנֵהג ִעָּמנּו ה' אלוקינו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפָך ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלֶתָך, ְוַקֶּים ָלנּו ה' אלוקינו ֶאת ַהָּדָבר 

ֶשִׁהְבַטְחָּתנּו ְּבתֹוָרֶתָך, ַעל ְיֵדי מֶשׁה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדָך ָּכָאמּור, ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר.
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