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ֲשׁר לֹא יְ ַמלֵּא אֶת יָמָיו כִּי ַהנַּעַר בֶּן מֵאָה ָשׁנָה יָמוּת וְהַחוֹטֶא בֶּן מֵאָה ָשׁנָה
ִשּׁם עוֹד עוּל יָמִים וְזָקֵן א ֶ
]ישעיה סה כ[ "לֹא יִ ְהיֶה מ ָ
יְ ֻקלָּל"] .מצודות דוד[ "לא יהיה משם"  -לא יצא משם לקבר אדם שהוא קטן בשנים ואף הזקן קצת שלא השלים כל
ימיו ולא ימות גם הוא כי אז יאריכו ימי האדם באריכות נפלא" .כי הנער בן מאה שנה ימות"  -ר"ל אם ימות מי בן
מאה שנים יאמרו עליו נער מת" .והחוטא"  -הנחסר מן העולם כשיהיה בן מאה שנה לקללה תחשב כי עודו נער לפי
מרבית חיי האנשים שיהיה אז וכפל ענין במ"ש.
ֲשׂה יְדֵיהֶם יְבַלּוּ ְבחִי ָרי"] .רד"ק[ …
ֵשׁב לֹא יִטְּעוּ וְאַחֵר יֹאכֵל כִּי כִימֵי ָהעֵץ יְמֵי ַעמִּי וּ ַמע ֵ
]ישעיה סה כב[ "לֹא יִבְנוּ וְאַחֵר י ֵ
ואמר עמי ובחירי כי להם יהיה אריכות הימים לבד ועל דרך מופת לא לשאר העמים ,ויונתן תרגם כי כימי העץ ארי
כיומי אילן חייא ,ואפשר שכיון בזה למה שאמרו רבותינו ז"ל עץ חיים מהלך חמש מאות שנה.
ֲשׁר לֹא יְַכזְּבוּ מֵימָיו".
ְשׁ ָך וְ ַע ְצמֹתֶי ָך יַ ֲחלִיץ וְ ָהיִי ָת ְכּגַן ָרוֶה וּכְמוֹצָא ַמיִם א ֶ
ִשׂבִּי ַע ְבּ ַצ ְחצָחוֹת נַפ ֶ
]ישעיה נח יא[ "וְנָ ֲח ָך ה' ָתּמִיד וְה ְ
]יבמות קב/ב[ ואמר רבי אלעזר זו מעולה שבברכות.
ֶשׁא ִת ְפ ַר ְחנָה…".
ְשׂשׂ ִל ְבּכֶם וְ ַעצְמוֹתֵיכֶם ַכּדּ ֶ
]ישעיה סו יד[ "וּ ְראִיתֶם ו ָ
ֲשׁר יִיטַב ְל ָך וּ ְל ָבנֶי ָך אַ ֲחרֶי ָך וּ ְל ַמעַן ַתּ ֲארִי ְך יָמִים עַל
ֲשׁר אָנֹכִי ְמ ַצוְּ ָך הַיּוֹם א ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ֻחקָּיו וְאֶת ִמצְוֹתָיו א ֶ
]דברים ד מ[ "ו ָ
ֲשׁר ה' ֱאלֹהֶי ָך נֹתֵן ְל ָך כָּל ַהיָּמִים".
ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ִשׁבַּע ה' ַל ֲאבֹתֵיכֶם ָלתֵת ָלהֶם וּ ְלזַ ְרעָם ֶארֶץ זָבַת ָחלָב וּ ְדבָשׁ".
ֲשׁר נ ְ
]דברים יא ט[ "וּ ְל ַמעַן ַתּ ֲארִיכוּ יָמִים עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ֲשׁר אַתֶּם עֹ ְברִים אֶת ַהיַּ ְרדֵּן
]דברים לב מז[ "כִּי לֹא ָדבָר רֵק הוּא ִמכֶּם כִּי הוּא ַחיֵּיכֶם וּ ַב ָדּבָר ַהזֶּה ַתּ ֲארִיכוּ יָמִים עַל ָה ֲא ָדמָה א ֶ
ִשׁתָּהּ".
ָשׁמָּה ְלר ְ
ְשׁלוֹם יוֹסִיפוּ ָל ְך".
וּשׁנוֹת ַחיִּים ו ָ
]משלי ג ב[ "כִּי אֹ ֶר ְך יָמִים ְ
ְשׁקּוּי ְל ַעצְמוֹתֶי ָך".
ְשׁ ֶרּ ָך ו ִ
]משלי ג ח[ " ִרפְאוּת ְתּהִי ל ָ
]תהילים פט מט[ "מִי גֶבֶר יִ ְחיֶה וְלֹא יִ ְראֶה ָמּוֶת יְ ַמלֵּט נַפְשׁוֹ ִמיַּד ְשׁאוֹל ֶסלָה".
ֹשׁר וְכָבוֹד".
ִשׂמֹאולָהּ ע ֶ
]משלי ג טז[ "אֹ ֶר ְך יָמִים בִּימִינָהּ בּ ְ
ַשּׁן ָעצֶם".
ְשׂמַּח לֵב ְשׁמוּעָה טוֹבָה ְתּד ֶ
]משלי טו ל[ "מְאוֹר עֵינַיִם י ַ
]משלי טז כד[ "צוּף ְדּבַשׁ ִא ְמרֵי נֹעַם מָתוֹק ַלנֶּפֶשׁ וּ ַמ ְרפֵּא ָל ָעצֶם".
ֲשׁקּוֹת שֹׂנֵא ֶבצַע יַ ֲארִי ְך יָמִים".
]משלי כח טז[ "נָגִיד ֲחסַר תְּבוּנוֹת וְרַב ַמע ַ
ישׁים ָח ְכמָה וְאֹ ֶר ְך יָמִים תְּבוּנָה".
ִישׁ ִ
]איוב יב יב[ "בּ ִ
מלך:
וּשׂמֹאול ְל ַמעַן יַ ֲארִי ְך יָמִים עַל ַמ ְמ ַלכְתּוֹ הוּא וּ ָבנָיו ְבּ ֶקרֶב
]דברים יז כ[ " ְל ִב ְלתִּי רוּם ְלבָבוֹ ֵמ ֶאחָיו וּ ְל ִב ְלתִּי סוּר מִן ַה ִמּ ְצוָה יָמִין ְ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
אָשׁם נַפְשׁוֹ יִ ְראֶה זֶרַע יַ ֲארִי ְך יָמִים וְ ֵחפֶץ ה' ְבּיָדוֹ יִ ְצלָח".
ָשׂים ָ
]ישעיהו נג י[ "וַה' ָחפֵץ ַדּכְּאוֹ ֶה ֱחלִי אִם תּ ִ
]תהילים כא ה[ " ַחיִּים ָשׁאַל ִמ ְמּ ָך נָ ַתתָּה לּוֹ אֹ ֶר ְך יָמִים עוֹלָם וָעֶד".
ְשׁ ְבתִּי ְבּבֵית ה' ְלאֹ ֶר ְך יָמִים".
]תהילים כג ו[ "אַ ְך טוֹב וָ ֶחסֶד יִ ְרדְּפוּנִי כָּל יְמֵי ַחיָּי ו ַ
ְשׂ ְמחָה ָתֵּג ְלנָה ֲעצָמוֹת ִדּכִּי ָת".
ַשׁמִי ֵענִי ָשׂשׂוֹן ו ִ
]תהילים נא י[ "תּ ְ
]תהילים סא ז[ "יָמִים עַל יְמֵי ֶמ ֶל ְך תּוֹסִיף ְשׁנוֹתָיו כְּמוֹ דֹר וָדֹר".
אַשׂבִּיעֵהוּ וְאַ ְראֵהוּ בִּישׁוּ ָעתִי".
]תהילים צא טז[ "אֹ ֶר ְך יָמִים ְ
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