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ת ְוַהחֹוֶטא ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה לֹא ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹוד עּול ָיִמים ְוָזֵקן ֲאֶׁשר לֹא ְיַמֵּלא ֶאת ָיָמיו ִּכי ַהַּנַער ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ָימּו" ]ישעיה סה כ[
 לא יצא משם לקבר אדם שהוא קטן בשנים ואף הזקן קצת שלא השלים כל - "לא יהיה משם "]מצודות דוד[ ".ְיֻקָּלל

ל אם ימות מי בן " ר- "כי הנער בן מאה שנה ימות". כי אז יאריכו ימי האדם באריכות נפלאימיו ולא ימות גם הוא 
 הנחסר מן העולם כשיהיה בן מאה שנה לקללה תחשב כי עודו נער לפי -  "והחוטא". ער מתמאה שנים יאמרו עליו נ

  .ש"מרבית חיי האנשים שיהיה אז וכפל ענין במ

 … ]ק"רד[". י ּוַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ְיַבּלּו ְבִחירָ ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִּמילֹא ִיְבנּו ְוַאֵחר ֵיֵׁשב לֹא ִיְּטעּו ְוַאֵחר יֹאֵכל ִּכי " ]ישעיה סה כב[
ויונתן תרגם כי כימי העץ ארי ,  לבד ועל דרך מופת לא לשאר העמיםאריכות הימיםואמר עמי ובחירי כי להם יהיה 

  .חמש מאות שנהל עץ חיים מהלך "ואפשר שכיון בזה למה שאמרו רבותינו ז, כיומי אילן חייא

 ". ְוָהִייָת ְּכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶׁשר לֹא ְיַכְּזבּו ֵמיָמיוְוַעְצמֶֹתיָך ַיֲחִליץֹות ַנְפֶׁשָך ָּתִמיד ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצח' ְוָנֲחָך ה" ]ישעיה נח יא[
  .רכותואמר רבי אלעזר זו מעולה שבב ]ב/יבמות קב[

  ".…ְוַעְצמֹוֵתיֶכם ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרְחָנהּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם " ]ישעיה סו יד[

 ַעל ַּתֲאִריְך ָיִמיםַמְרָּת ֶאת ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ְוׁשָ " ]דברים ד מ[
  ."ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָּכל ַהָּיִמים' ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה

  ."ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש' ָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה ַעל ָהֲאדָ ַּתֲאִריכּו ָיִמיםּוְלַמַען " ]דברים יא ט[

 ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַּתֲאִריכּו ָיִמיםִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם ּוַבָּדָבר ַהֶּזה " ]דברים לב מז[
  ."ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

  ."ָלךְ יֹוִסיפּו ְוָׁשלֹום ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים אֶֹרְך ִּכי " ]משלי ג ב[

  ."ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיךָ ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶּרָך " ]משלי ג ח[

  ." ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלהלֹא ִיְרֶאה ָּמֶותִיְחֶיה וְ ִמי ֶגֶבר " ]תהילים פט מט[

  ." ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶֹׁשר ְוָכבֹודאֶֹרְך ָיִמים" ]משלי ג טז[

  ."ְּתַדֶּׁשן ָעֶצםְמאֹור ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ֵלב ְׁשמּוָעה טֹוָבה " ]משלי טו ל[

  ."ּוַמְרֵּפא ָלָעֶצםק ַלֶּנֶפׁש צּוף ְּדַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם ָמתֹו" ]משלי טז כד[

  ."ַיֲאִריְך ָיִמיםָנִגיד ֲחַסר ְּתבּונֹות ְוַרב ַמֲעַׁשּקֹות ׂשֵֹנא ֶבַצע " ]משלי כח טז[

  ." ְּתבּוָנהְואֶֹרְך ָיִמים ָחְכָמה ִּביִׁשיִׁשים" ]איוב יב יב[

  :מלך

 ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ְּבֶקֶרב ַיֲאִריְך ָיִמים ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור" ]דברים יז כ[
  ."ִיְׂשָרֵאל

  ."ְּבָידֹו ִיְצָלח'  ְוֵחֶפץ הַיֲאִריְך ָיִמיםָחֵפץ ַּדְּכאֹו ֶהֱחִלי ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ' ַוה" ]ישעיהו נג י[

  ." עֹוָלם ָוֶעדאֶֹרְך ָיִמיםַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו " ] התהילים כא[

  ."ְלאֶֹרְך ָיִמים' ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ה" ]תהילים כג ו[

  ." ִּדִּכיתָ ָּתֵגְלָנה ֲעָצמֹותַּתְׁשִמיֵעִני ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה " ]תהילים נא י[

  ." ְּכמֹו דֹר ָודֹרּתֹוִסיף ְׁשנֹוָתיוָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך " ]תהילים סא ז[

  ." ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתיאֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו" ]תהילים צא טז[
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