סגולה נפלאה להינצל ממחלות
יהי רצון קודם אמירת העקידה (בשבת ויום טוב אין לומר)
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּש ֵׁמי ְש ֵׁמי ֶק ֶדםּ ,וזְ כָ ר לָ נּו ה' אלוקינו ַא ֲהבַ ת ַה ַּק ְדמֹונִ ים ַאבְ ָר ָהם יִ צְ ָחק
אלוקינו ואלוקי אבותינו זָ כְ ֵרנּו ּבְ זִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ יָךָּ ,ופ ְק ֵדנּו ּבִ ְפ ֻק ַּדת יְ ָ
ּמֹורּיָ ה ,וְ ֶאת ָה ֲע ֵק ָדה ֶש ָׁע ַקד ֶאת יִ צְ ָחק ּבְ נֹו ַעל ּגַ ּבֵ י ַה ִּמזְ ּבֵ ַחּ ,כַ ּכָ תּוב
ׁבּועה ֶשּׁנִ ְשּׁבַ ְע ָּת לְ ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינּו ּבְ ַהר ַה ִ
וְ יִ ְש ָׂר ֵאל ֲעבָ ֶדיָךֶ ,את ַהּבְ ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַה ְּש ָ
תֹור ֶתָך:
ּבְ ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ַאבְ ָר ָהם
ת-אבְ ָר ָהם וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה וְ ָה ֱאֹלוקים נִ ָּסה ֶא ַ
ר-א ַהבְ ָּת ֶאת-יִ צְ ָחק וְ לֶ ְך-
ֹאמר ַקח-נָ א ֶאתּ-בִ נְ ָך ֶאת-יְ ִח ְידָך ֲא ֶׁש ָ
ֹאמר ִהּנֵ נִ י :וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
ל-א ֶרץ ַהּמ ִֹרּיָ ה וְ ַה ֲעלֵ הּו ָׁשם לְ עֹלָ ה ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵאלֶ יָך:
לְ ָך ֶא ֶ
תׁ-שנֵ י נְ ָע ָריו ִאּתֹו וְ ֵאת יִ צְ ָחק
ת-חמֹרֹו וַ ּיִ ַּקח ֶא ְ
וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם ַאבְ ָר ָהם ּבַ ּב ֶֹקר וַ ּיַ ֲחבׁש ֶא ֲ
ר-א ַמר-לֹו ָה ֱאֹלקים ּבַ ּיֹום
ל-ה ָּמקֹום ֲא ֶׁש ָ
ּבְ נֹו וַ יְ בַ ַּקע ֲעצֵ י עֹלָ ה וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לֶ ְך ֶא ַ
ֹאמר ַאבְ ָר ָהם
ת-ה ָּמקֹום ֵמ ָרחֹק :וַ ּי ֶ
ת-עינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
יׁשי וַ ּיִ ָּׂשא ַאבְ ָר ָהם ֶא ֵ
ַה ְּׁשלִ ִ
ם-ה ֲחמֹור וַ ֲאנִ י וְ ַהּנַ ַער נֵ לְ כָ ה ַעדּ-כֹה וְ נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ֶאל-נְ ָע ָריו ְׁשבּו-לָ כֶ ם ּפֹה ִע ַ
ת-עצֵ י ָהעֹלָ ה וַ ּיָ ֶׂשם ַעל-יִ צְ ָחק ּבְ נֹו וַ ּיִ ַּקח
וְ נָ ׁשּובָ ה ֲאלֵ יכֶ ם :וַ ּיִ ַּקח ַאבְ ָר ָהם ֶא ֲ
ל-אבְ ָר ָהם
ֹאמר יִ צְ ָחק ֶא ַ
ת-ה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו :וַ ּי ֶ
ת-ה ֵאׁש וְ ֶא ַ
ּבְ יָ דֹו ֶא ָ
ֹאמר ִהּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָה ֵעצִ ים וְ ַאּיֵ ה ַה ֶּׂשה לְ עֹלָ ה:
ֹאמר ִהּנֶ ּנִ י בְ נִ י וַ ּי ֶ
ֹאמר ָאבִ י וַ ּי ֶ
ָאבִ יו וַ ּי ֶ
ֹאמר ַאבְ ָר ָהם ֱאֹלקים יִ ְר ֶאהּ-לֹו ַה ֶּׂשה לְ עֹלָ ה ּבְ נִ י וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו :וַ ּיָ בֹאּו
וַ ּי ֶ
ת-ה ִּמזְ ּבֵ ַח וַ ּיַ ֲערְֹך ֶאת-
ל-ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר-לֹו ָה ֱאֹלקים וַ ּיִ בֶ ן ָׁשם ַאבְ ָר ָהם ֶא ַ
ֶא ַ

ל-ה ִּמזְ ּבֵ ַח ִמ ַּמ ַעל לָ ֵעצִ ים :וַ ּיִ ְׁשלַ ח
ָה ֵעצִ ים וַ ּיַ ֲעקֹד ֶאת-יִ צְ ָחק ּבְ נֹו וַ ּיָ ֶׂשם אֹתֹו ַע ַ
ת-ה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת לִ ְׁשחֹט ֶאתּ-בְ נֹו :וַ ּיִ ְק ָרא ֵאלָ יו ַמלְ ַאְך ה'
ַאבְ ָר ָהם ֶאת-יָ דֹו וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
לּ-ת ְׁשלַ ח יָ ְדָך ֶאל-
ֹאמר ַא ִ
ֹאמר ִהּנֵ נִ י :וַ ּי ֶ
ֹאמר ַאבְ ָר ָהם ַאבְ ָר ָהם וַ ּי ֶ
ן-ה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּי ֶ
ִמ ַ
אּומה ּכִ י ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י-יְ ֵרא ֱאֹלקים ַא ָּתה וְ ֹלא ָח ַׂשכְ ָּת
לּ-ת ַעׂש לֹו ְמ ָ
ַהּנַ ַער וְ ַא ַ
ה-איִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז
ת-עינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ַ
ֶאתּ-בִ נְ ָך ֶאת-יְ ִח ְידָך ִמ ֶּמּנִ י :וַ ּיִ ָּׂשא ַאבְ ָר ָהם ֶא ֵ
ת-ה ַאיִ ל וַ ּיַ ֲעלֵ הּו לְ עֹלָ ה ַּת ַחת ּבְ נֹו :וַ ּיִ ְק ָרא
ּבַ ְּסבַ ְך ּבְ ַק ְרנָ יו וַ ּיֵ לֶ ְך ַאבְ ָר ָהם וַ ּיִ ַּקח ֶא ָ
ם-ה ָּמקֹום ַההּוא ה' יִ ְר ֶאה ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ַהּיֹום ּבְ ַהר ה' יֵ ָר ֶאה :וַ ּיִ ְק ָרא
ַאבְ ָר ָהם ֵׁש ַ
ֹאמר ּבִ י נִ ְׁשּבַ ְע ִּתי נְ ֻאם ה' ּכִ י יַ ַען
ן-ה ָּׁש ָמיִ ם :וַ ּי ֶ
ל-אבְ ָר ָהם ֵׁשנִ ית ִמ ַ
ַמלְ ַאְך ה' ֶא ַ
ת-ה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה וְ ֹלא ָח ַׂשכְ ָּת ֶאתּ-בִ נְ ָך ֶאת-יְ ִח ֶידָךּ :כִ י-בָ ֵרְך ֲאבָ ֶרכְ ָך
ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית ֶא ַ
לׂ-ש ַפת ַהּיָ ם וְ יִ ַרׁש זַ ְר ֲעָך
וְ ַה ְרּבָ ה ַא ְרּבֶ ה ֶאת-זַ ְר ֲעָך ּכְ כֹוכְ בֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ כַ חֹול ֲא ֶׁשר ַע ְ
ֵאת ַׁש ַער אֹיְ בָ יו :וְ ִה ְתּבָ ֲרכּו בְ זַ ְר ֲעָך ּכֹל ּגֹויֵ י ָה ָא ֶרץ ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ָּת ּבְ קֹלִ י :וַ ּיָ ָׁשב
ַאבְ ָר ָהם ֶאל-נְ ָע ָריו וַ ּיָ ֻקמּו וַ ּיֵ לְ כּו יַ ְח ָּדו ֶאלּ-בְ ֵאר ָׁשבַ ע וַ ּיֵ ֶׁשב ַאבְ ָר ָהם ּבִ בְ ֵאר ָׁשבַ ע:

תפילה לאחר אמירת העקידה (בשבת ויום טוב אין לומר)
ּדֹותיָך,
ִרּבֹונֹו ֶשׁל עֹולָ םּ ,כְ מֹו ֶשּׁכָ בַ ׁש ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינּו ֶאת ַר ֲח ָמיו ֵמ ַעל ּבֶ ן יְ ִחידֹו לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ּבְ לֵ בָ ב ָשׁלֵ םּ ,כֵ ן יִ כְ ּבְ ׁשּו ַר ֲח ֶמיָך ֶאת ּכַ ַע ְסָך ֵמ ָעלֵ ינּו ,וְ יָ גֹּלּו ַר ֲח ֶמיָך ַעל ִמ ֶ
וְ ִת ְתנַ ֵהג ִע ָּמנּו ה' אלוקינו ּבְ ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד ּובְ ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמיםּ ,ובְ טּובְ ָך ַהּגָ דֹול יָ ׁשּוב ֲחרֹון ַא ְּפָך ֵמ ַע ְּמָך ֵּומ ִע ְירָך ֵּומ ַא ְרצְ ָך ִּומּנַ ֲחלָ ֶתָך ,וְ ַקּיֶ ם לָ נּו ה' אלוקינו ֶאת ַה ָּדבָ ר
בֹודָך ּכָ ָאמּור ,וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ּבְ ִר ִיתי יַ ֲעקֹוב וְ ַאף ֶאת ּבְ ִר ִיתי יִ צְ ָחק וְ ַאף ֶאת ּבְ ִר ִיתי ַאבְ ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכֹר.
משׁה ַעבְ ֶּדָך ִמ ִּפי כְ ֶ
תֹור ֶתָךַ ,על יְ ֵדי ֶ
ֶש ִׁהבְ ַט ְח ָּתנּו ּבְ ָ
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