
בפרשתנו אנו קוראים על אריכות ימיו המיוחדת של אברהם אבינו ע"ה 
אודותיה מעידה התורה בפסוק )בראשית כד א(: "ואברהם זקן בא בימים 
וד' ברך את אברהם בכל". בספר הזוהר )ח"א קכט א( מבואר, שאריכות ימים 
הרוחני,  במובן  אף  אלא  מופלגת,  זקנה  של  הגשמי  במובן  רק  התבטאה  לא  זו 
שכל יום בחייו של אברהם אבינו היה ארוך יותר משל כל אדם, בכך שהספיק 
יכולים  היו  האדם  בני  ששאר  למה  מעבר  הרבה  ומצוות  בתורה  למלאותו 

להספיק באותו זמן.

נדמה אולי כי מעלתה המיוחדת של אריכות ימים זו אינה שייכת כלל בהשגתינו, 
שכן מי יוכל לדמות את מעשיו למעשי אבותינו קדושי עליון, אשר כל רגע ורגע 

מימיהם היה מנוצל למטרה אחת ויחידה - לעשות רצון ד'!

בפרשתנו,  השלם(  )בתוספות  התוספות  בעלי  רבותינו  בדברי  נעיין  אם  אולם 
נראה כי כל אחד ואחד מאיתנו יכול לזכות לאריכות ימים מעין זו. שכך כתבו 
בעלי התוספות על הפסוק "ואברהם זקן בא בימים": סופי התיבות של 'זקן בא 
בימים ' הם 'אמן', מכאן רמז לשכרו של העונה אמן שמאריכים לו ימיו ושנותיו. 
ומענין שרמז זה אף חוזר ומופיע בתחילת ההפטרה לפרשתינו )מלכים א א א(: 

"והמלך דוד זקן בא בימים" , שוב מופיעות המילים 'זקן בא בימים' והפעם  
לגבי דוד המלך.

כלפי מה דברים אמורים?!

במסכת ברכות )מז א( מביאה הגמרא ברייתא ובה הבטחה: 
"כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו", בירושלמי 

זו בתוספת קטנה אך  )ברכות ח ח( מובאת ברייתא 
משמעותית - "מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה".

את משמעות המילה 'מאריך' ביחס לעניית 
שיש  קצג(,  א   ( זרוע"  ה"אור  מסביר  אמן 
לענותה במתינות יתירה, כדי שיעור אמירת 

ראשי  היא  ]ש'אמן'  נאמן'  מלך  'א-ל  המילים 
התיבות של מילים אלו[ כדי שיוכל העונה לענותה 

כתבו  מקום   ומכל  בענייתה.  יותר  שיכוין  ע"י  כראוי 
התוספות )ברכות שם ד"ה כל( שאין להאריך בה יותר מדי, 

כדי שלא תקלקל האריכות את הגיית המילה כראוי.

את משמעות ההבטחה 'מאריכים לו ימיו ושנותיו' מבאר ה'בן איש 
חי' )בספרו 'בן יהוידע'( שיש כאן בעצם שתי ברכות, הראשונה 'מאריכין 

הוא  יספיק  שכך  ארוך,  יותר  בשבילו  יהיה  ויום  יום  כל  שכביכול  ימיו',  לו 
להתעלות בו יותר מן הרגיל, השנייה 'מאריכין לו שנותיו', שיזכה לחיות שנים 
רבות, וכפי שמוסיף הירושלמי 'בטובה'. בסגנון שונה במקצת מבאר רבי יצחק 
אייזיק חבר בהגהותיו )ברכות שם(  "שיתענג מידי יום מה שאחרים מתענגים 

ביומיים".

ומעניין לציין כאן לדבריו של הצדיק רבי יצחק זאב מקרטשניף זצ"ל, שהביא סמך 
להבטחת חז"ל 'מאריכין לו ימיו ושנותיו', מדבריו של דוד המלך ע"ה בתהלים 
)קב כד(: "עינה בדרך כוחי קיצר ימי", שעל ידי שהאדם מיטלטל בדרכים נאלץ 
הוא שלא להתפלל במנין  וממילא יש בידו פחות אמנים שיעמדו לזכותו בעתיד 
לו לקיצור  וגרמה  ימים. נמצא שאריכות הדרך היתה בשבילו לעינוי  לאריכות 

ימים )עלי ורדים ברכות ג א(.

ואכן, אף בדורנו ישנם אנשים שזכו לאריכות ימים שכזו. וכפי שהצביע תלמידו 
של ה'חפץ חיים', הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל, על כמה מגדולי עולם שזכו 
הצדיק  חיים  החפץ  של  רבו  את  הוא  מנה  ביניהם  שכזו,  ימים  לאריכות 
הרוחנית  עבודתו  על  נוסף  אשר  מהורודנה',  נחומק'ה  'רבי  המכונה 
ימיו,  ובערוב  חסדים,  ובגמילות  בצדקה  ימיו  כל  לעסוק  הרבה 

כמימים  הקודש  בעבודת  לעסוק  יכל  לא  ושוב  כוחותיו  כלו  כאשר 
ימימה, הוצרך לחלק את תפקידיו בעולם החסד לכמה וכמה אנשים. על 

אדם כזה שהספיק לעשות בימיו מה שכמה וכמה אנשים לא הספיקו אחריו, 
ניתן בודאי לומר שזכה לאריכות ימים )הצדיק רבי שלמה עמוד קיג(.

'ייטב לב' - סאטמר בני ברק:  הרה"ג ר' יקותיאל יצחק בראך מנהל ת"ת  סיפר 
בארה"ב היה חי יהודי יקר, חסיד סאטמר ושמו רבי חיים הערש גולדברג. יהודי 
זה רגיל היה לחזר באופן מיוחד אחר מצות עניית אמן, ותר אחר כל הזדמנות 
לענות עוד ועוד אמנים. כך ניתן היה לראותו בכל יום ויום נשאר בבית הכנסת 
שעות רבות עד שהסתיים המנין האחרון לתפילת שחרית, כדי שיוכל הוא לענות 
ממרחק  שומע  היה  ואם  סביבו,  אוזן  מטה  תמיד  היה  כן  כמו  אחריו.  אף  אמן 

מישהו שעומד לברך, מיד היה רץ ונעמד סמוך לו כדי לענות אמן.

נחשב  שהיה  גיל   - שנים  צ"א  בגיל  תש"ל,  בשנת  עולמו  לבית  נפטר  כאשר 
לאריכות ימים נדירה באותם ימים, לא הכל ירדו לעומק הענין, אך רבו  האדמ"ר 
חיים  ר'  כי  לכם  דעו  הכריז:  בהספדו  משה'  ה'ויואל  בעל  מסאטמר  יואל  רבי 
הערש לא סתם האריך ימים, אלא זכה לכך משום שהקפיד על עניית אמן, כפי 
שאמרו חז"ל שכל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו. לא לחינם, סיים 
ה'ויואל משה', זכה הוא להאריך ימים עד גיל צ"א בדיוק, כגמטריא של 

המילה אמן שבזכות הקפדתו בה זכה לאריכות ימים זו.

צאנז  קרית  מרבני  בוים  יחיאל  "רבי  הגאון  מוסר  זאת  ולעומת 
בנתניה  סיפור נורא שאירע בימיו של האדמו"ר מקלויזינבורג 
עמוד  מלוכה  כתר  בספר  )מובא  חיים"  ה"שפע  בעל 

שעב( :

ימים  בקיצור  הסתלקו  תשל"ט  שנת  בקיץ 
ושנים שני אברכים חשובים ממקורביו של 
 : טראגיות  בנסיבות   , חיים"  ה"שפע  בעל 
הרה"ח ר'אהרן קריגר והרה"ח ר' משה נחמיה 

שטרייבל .

אבל כבד ירד על ציבור יראי ה' בכלל ועל  קהילת צאנז 
בפרט . הציבור התכנס באבלו וערך חשבון נפש. הכל חיכו 
הרבי  אולם  ככה,  עשה  מה  על  לדעת   , הרבי  של  פיו  למוצא 

שתק ולא אמר דבר.

ביום  שבוע  כמידי  החסידים  קהל  התאסף  עת  מכן,  שלאחר  בשבוע 
חמישי, לשמוע את שיעור החומש רש"י, פתח הרבי את השיעור בפסוק 
ֵמֶהם  ָפַני  יָרה  ַאְסּתִ וּיֹאֶמר  ּוְבנָֹתיו:  ָניו  ּבָ ַעס  ִמּכַ ְנָאץ  ַוּיִ ה'  ְרא  ַוּיַ כ(:  יט,  )דברים לב 
ם: ומובא בספרי )האזינו  ִנים לֹא ֵאֻמן ּבָ ה ּבָ כֹת ֵהּמָ ְהּפֻ י דֹור ּתַ ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ּכִ
טו(  רבי דוסתאי בן יהודה אומר אל תקרי  'בנים לא אמון בם' אלא 'לא אמן בם' 

שלא היו רוצין לענות אמן אחר הנביאים כשמברכין אותם.

'אמן' - המשיך הרבי – ראשי תיבות אהרן, משה נחמיה, על שלא נזהרנו בעניית 
אמן נקטפו מאיתנו אברכים יקרים אלו  

חייהם  את  המתארות  בראשית,  ספר  פרשיות  את  קוראים  אנו  כאשר    
המופלאים של אבותנו הקדושים, אשר כל ימיהם היו קודש לעבודת ד' ולעלייה 
כל  ד',  ובקרבת  בקדושה  נתפסות  בלתי  לדרגות  שהגיעו  עד  מתמדת,  רוחנית 
אחד מאיתנו בודאי מבקש לחפש אחר דרך לאחוז ולו במקצת בשולי אדרתם 

הקדושה, בבחינת 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי'.

כמה נפלא איפוא לראות, כי ע"י התחזקות בעניית אמן כראוי, יכול כל אחד 
לזכות לאותה אריכות ימים מופלאה לה זכו האבות, אריכות ימים אשר 

מלבד מובנה הפשוט מבטאת שלימות רוחנית, וכפי שמוגדרת היא 
במדרש - שכל ימינו יהיו שוים לטובה. אמן.

אמן ותפילה בפרשה 
שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א 

ב'קול אמונים' המוקד הטלפוני של 'בני אמונים'

"ואברהם זקן בא 
בימים וה' ברך את 

אברהם בכל" )בראשית כד א(.
 "זקן בא בימים", סופי תיבות 'אמן'. 

בזכות עניית אמן מאריכים ימים, כמאמר חכמינו 
זכרונם לברכה )ברכות מז א( "כל המאריך 

באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו".
תוספות השלם 
בראשית כד א
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עניית אמן – סגולה לאריכות ימים
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