
די פרשיות פון ספר בראשית עפענען פאר אונז א ליכטיקייט צו די וואונדערליכע לעבנ'ס 
געשיכטע פון די אבות הקדושים וואס אלע זייערע טעג זענען געווען הייליג צו דינען דעם 
אויבערשטן און צו א שטענדיגע עליה אין רוחניות. אין דעם וועג האבן זיי דערגרייכט צו 
הויכע מדריגות אין קדושה און אין נאנטשאפט צו השי"ת וואס קען נישט געשאצט ווערן. 
ווען מיר ליינען וויאזוי די תורה שטעלט פאר פאר אונז זייערע געשעהענישן, איז זיכער אז 
יעדער פון אונז זוכט עפעס א וועג וואס וועט אים ערמעגליכן ער זאל דערגרייכן כאטש 

צו די עק פון זייער הייליגע מאנטל, אין די בחינה פון 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי'.

ווי וואונדערליך וועט מען קענען זעהן, אז עס איז נישט ווייט פון אונז, מיר זאלן זוכה זיין 
צום ווייניגסטנ'ס צו איינע פון די מעלות וואס די אבות הקדושים האבן דערצו זוכה געווען, 
און אויך יעדן טאג זענען איז פאר אונז צוגעגרייט עטליכע מאל די מעגליכקייט צו קענען 

אנקומען צו דעם.

זקן בא בימים
געווענליכע  נישט  מיט  תורה  די  באשרייבט  ע"ה  אבינו  אברהם  פון  ימים  אריכות  די 
ווערטער: "ואברהם זקן בא בימים..." (כד א). אויף דעם דרש'ענען חז"ל (פסיקתא זוטרתא 
חיי שרה א): "ס'איז דא א מענטש וואס איז בא בימים און האט נישט קיין זקנה, און ס'איז 
נישט  איז  אבינו  אברהם  אבער  בימים,  בא  נישט  איז  און  זקנה  האט  וואס  מענטש  א  דא 

געווען נאר א 'זקן' נאר אויך 'בא בימים'". 

ווערט  עס  וואס  אפלערנען  גוט  זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  ווערטער,  די  פארשטיין  צו 
'ספר הזוהר' (ח"א קכט א) אז די אריכות ימים פון אברהם אבינו האט זיך  ערקלערט אין 
נישט אויסגעדריקט נאר אינעם גשמיות'דיגן זין פון צו זיין אלט אין יארן, נאר אויך אינעם 
רוחניות'דיגן זין – אז יעדן טאג פון זיין לעבן איז געווען לענגער ווי פון אנדערע מענטשן, 
רוחניות'דיג  זיינע  אין  שטייגן  שטענדיגע  א  צו  מינוט  יעדע  אויסגענוצט  האט  ער  ווייל 
ווי  מער  אסאך  אוצר,  זיין  צו  מצוות  און  תורה  נאך  און  נאך  פארמערן  צו  און  מדריגות 

אנדערע מענטשן האבן געטוהן אין די צייט.

די  אז  ע"ה,  אמנו  שרה  אויף  רש"י  אין  שטייט  דעם  צו  ענליך 
א)  (כג  פרשה  אונזער  די  אין  פסוק  ערשטע  די  וואס  סיבה 
זיך  ענדיגט  און  שרה"  חיי  "ויהיו  ווערטער  די  מיט  אן  הייבט 
מיט די ווערטער "שני חיי שרה", איז כדי אונז צו לערנען אז 
מפורש'דיגע  גוטן.  צום  גלייך  געווען  זענען  טעג  אירע  אלע 
נח)  (ב"ר  מדרש  אין  מיר  טרעפן  ענין  דעם  אין  ווערטער 
תהלים  אין  פסוק  די  פסוק  דעם  אויף  חז"ל  ברענגען  דארט 
(לז יח): "יודע ד' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה", און זיי 
א  מיט  מעשים  זייערע  טוהען  צדיקים  די  ווי  אזוי  ערקלערן, 
יארן  זייערע  זענען  אויך  אזוי  שלימות,  א  מיט  און  תמימות 
די  געדאפלט  תורה  די  האט  דעם  וועגן  זינד.  קיין  אן  גאנץ 
ווערטער 'חיי שרה', דיר צו לערנען אז ווייל די צדיקים טוהען 
איז  טובים,  מעשים  מיט  און  תורה  מיט  טעג  זייערע  אנפילן 
באליבט זייער לעבן פאר השי"ת סיי אין די וועלט, און סיי און 

די קומענדיגע וועלט.

יעדער וואס איז מאריך ביים ענטפערן אמן 
אינגאנצן  איז  ימים  אריכות  סארט  די  פון  מעלה  ספעציעלע  די  אז  מיינען  אפשר  מ'קען 
נישט שייך אז מיר זאלן עס קענען דערגרייכן, ווייל ווער קען דען צוגלייכן זיינע מעשים 
צו די מעשים פון די אבות – וואס זענען געווען קדושי עליון, וואס האבן געוואוסט וויאזוי 
אויסצוניצן יעדע מינוט פון זייער לעבן צו טוהן די רצון פון השי"ת מיט זייער גאנצע זעהל.

אונזער  אין  התוספות  בעלי  די  פון  רייד  קורצע  די  אין  אריינקוקן  וועלן  מיר  אויב  אבער 
פרשה, זעהט מען אז יעדער איינער פון אונז קען זוכה זיין צו אזא אריכות ימים. ווייל אזוי 
שרייבן די בעלי התוספות אויפן פסוק "ואברהם זקן בא בימים": די סופי תיבות פון 'זקן 
בא בימים' איז 'אמן', פון דא איז א רמז צו די שכר פון דער וואס ענטפערט אמן, אז ער איז 

זוכה צו אריכות ימים.

נאך שטייט אין די ספרים אז די ווערטער 'זקן בא בימים' באטרעפן 'א-ל מלך נאמן', וואס 
דאס איז די אפטייטש פון דאס ענטפערן אמן, אזוי ווי חז"ל זאגן (שבת קיט ב): "וואס איז 

די טייטש פון אמן? א-ל מלך נאמן!" ('צמח דוד' חיי שרה).

אנטקעגן וואס איז עס געזאגט געווארן?!
געזאגט:  האבן  חכמים  "די  גמרא:  די  ברענגט  א)  (מז  ברכות  מסכת  אין 
מ'טאר נישט ענטפערן נישט קיין אמן חטופה [ד.מ. א געכאפטע אמן, 

עס נישט ריכטיג געזאגט מיט אירע נקודות], און נישט קיין אמן קטופה [ד.מ. נישט ארויס 
געזאגט די אות א' אנהויב די ווארט], און נישט קיין אמן יתומה [ד.מ. אן צו הערן די ברכה 
פון פריער, אדער נישט ענטפערן אמן באלד נאכן הערן די ברכה], און ער זאל נישט ארויס 
זאגן די ברכה מיט א שנעלקייט פון זיין מויל. בן עזאי זאגט: יעדער וואס ענטפערט א אמן 
יתומה – וועלן זיינע קינדער זיין יתומים, א אמן חטופה – וועלן זיינע טעג פארכאפט ווערן, 
ד.מ.  טעג,  זיינע  ווערן  אפגעהאקט  וועט   – קטופה  אמן  א  יונג,  גיין  אוועק  וועט  אז  ד.מ. 
דארף צו  ווי עס  און יעדער וואס ענטפערט אמן געלאסן  ער וועט שטארבן פארן צייט, 
זיין – איז זוכה אז מאריכין לו ימיו ושנותיו". אין ירושלמי (ברכות ח ח) ווערט געברענגט 

די ברייתא מיט א קליינע הוספה אבער א באדייטנדע: "מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה".

די אפטייטש פון די ווארט 'מאריך' ביים ענטפערן אמן איז ערקלערט אין די ראשונים, אז 
צו  געדויערט  עס  צייט  וויפיל  לויט  שטאטקייט  ספעציעלע  א  מיט  ענטפערן  עס  מ'דארף 
דער  וועט  אזוי  ווייל  ווערטער]  די  פון  תיבות  ראשי  די  איז  נאמן' [-'אמן'  מלך  'א-ל  זאגן 
וואס ענטפערט קענען מער אינזין האבן ביים ענטפערן. אבער, חז"ל האבן שוין געזאגט 
אז מ'זאל נישט זייער פארלענגערן מיטן ענטפערן, כדי די ווארט זאל ארויס געזאגט ווערן 

ריכטיג ('אור זרוע ח"א הל' סעודה קצג, און אזוי איז גע'פסק'נט אין בשו"ע קכד ח).

די  אז  זאגן,  צו  פלעגט  הקדוש  פונעם  אר"י  תלמיד  גרויסער  דער  וויטאל,  חיים  רבי  און 
שורש צו אלע מצוות איז אז ווען ער טוהט די מצוות זאל ער נישט פילן אז זיי זענען ווי 
א לאסט אויף אים, און ער וועט זיך צואיילן עס אראפ נעמען פון זיך ווי א כלי וואס האט 
נישט קיין נוצן, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (דברים כח מז) "תחת אשר לא עבדת את ה' 
אלוקיך בשמחה ובטוב לבב", נאר ער זאל טראכטן אין זיין שכל אז דורכן טוהן די מצוה 
פארדינט ער טויזנטער גאלדענע דינרים, און וועגן דעם זאל ער ענטפערן נאך א ברכה די 

אמן לאנגזאם און מיט די ריכטיגע כוונה (אין די הקדמה צו די ספר 'שער המצוות').

אריכות ימים ושנים
ושנותיו'  ימיו  לו  'מאריכין  חכמים  אונזערע  פון  צוזאג  די 
צוויי  זיך  אין  ענהאלט  עס  אז  חי',  איש  'בן  דער  ערקלערט 
ברכות: דאס ערשטע - 'מאריכין לו ימיו', אז עס זעהט אים 
אויס ווי יעדן טאג און טאג ווערט אים מער לענגער און אזוי 
איז  עס  ווי  אזוי  געווענליך,  ווי  שטייגן  מער  קענען  ער  וועט 
די  און  בימים';  'בא  ע"ה  אבינו  אברהם  ביי  געווארן  געזאגט 
צווייטע - 'מאריכין לו שנותיו בטובה', אז ער וועט זוכה זיין צו 

לעבן א לאנגע געזונטע לעבן ('בן יהוידע' ברכות מז א).

אויף אביסל א אנדערע וועג ערקלערט דער גאון רבי יצחק 
פריער  ווען  א),  מז  (ברכות  הגהות  זיינע  אין  חבר  אייזיק 
ערקלערט ער אז עס זענען פארהאנען צוויי ערליי וועגן פון 
געדארפט  האט  וואס  מענטש  א  א.  רח"ל:  פריער  שטארבן 
לעבן זיבעציג יאר און ער האט געלעבט נאר דרייסיג, איז ער 
צוויי,  אויף  צוטיילט  עס  מ'האט  וואס  ליכט  וואקסענע  א  ווי 
וואס יעדע טייל קען ברענען נאר א העלפט פון די צייט. ב. א 
מענטש וואס זיין לעבן איז געווארן פארקורצערט אויף דרייסיג 
יאר, אבער ער האט אנגעיאגט הנאה צו האבן און צו טוהן אין זיי אלעס וואס ער וואלט 
וואס  ליכט  וואקסענע  א  צו  ענליך  עס  איז  יאר,  זיבעציג  די  פון  לויף  אין  אניאגן  געקענט 
מ'האט עס איינגעבויגן אויף צוויי, און מ'האט אנגעצינדן אירע צוויי עקן, וואס די גאנצע 

ליכט ברענט, אבער נאר אין די העלפט צייט.

געזאגט  זענען  חז"ל  פון  ווערטער  די  חבר,  רי"א  ערקלערט  פארשטיין,  מיר  וועלן  יעצט 
אמן  [ד.מ.  אמן  קורצע  א  זאגט  וואס  דער  מדה':  כנגד  'מדה  פון  וועג  די  אויף  געווארן 
חטופה] זאגן חז"ל אז 'יתחטפו ימיו', ד.מ. אז ער וועט ערפילן זיין גאנצע ציל פון זיין לעבן, 
פארפעלט  ער  וואס  קטופה,  אמן  א  ענטפערט  וואס  דער  אבער  שנעלקייט.  א  מיט  אבער 
פון אירע אותיות און ער זאגט עס נישט ארויס ריכטיג, זאגן חז"ל אז 'יתקצרו ימיו' ד.מ. 
אז זיינע טעג וועלן פארקורצערט ווערן, און ער וועט נישט אניאגן אין זיי וויפיל ער וואלט 

געקענט אניאגן.

אבער דער וואס ענטפערט אמן לאנגזאם און ווי עס דארף צו זיין, האבן חז"ל צוגעזאגט 
אז מ'וועט אים פארלענגערן זיינע טעג און אויך זיינע יארן, ד.מ. אז ער וועט זוכה זיין צו 

לעבן אלע יארן וואס ס'איז פאר אים באשטימט געווארן, און אלע זיינע טעג וועלן 
זיין שוים לטובה.

בדרך צחות האט געזאגט דער צדיק רבי אליעזר זאב פון קרעטשניף זצ"ל: 
מיט די צוזאג פון חז"ל 'מאריכין לו ימיו ושנותיו', קענען מיר פארשטיין 

וואס דוד המלך ע"ה האט געזאגט אין תהלים (קב כד): "עינה בדרך 

פרשת חיי שרה
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המאריך באמן מאריכים לו ימיו ושנותיו
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן – איז א סגולה
 צו אריכות ימים

אברהם  את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  "ואברהם 
בכל" (בראשית כד א). די סופי תיבות פון "זקן בא 
בימים" איז 'אמן', א רמז צו דעם וואס אין זכות 
צו  זוכה  מענטש  דער  איז  אמן  ענטפערן  פון 
אריכות ימים, אזוי ווי די חכמים זכרונם לברכה 
מאריכין  באמן  המאריך  "כל  א)  מז  (ברכות  זאגן 

לו ימיו ושנותיו".
'תוספות השלם' בראשית כד א

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

אריכות ימים ווי די צאל פון אמן

כוחי קיצר ימי". ווען א מענטש איז אונטערוועגנ'ס, מוז ער דאווענען 
קורצער ווי געווענליך, אזוי ווי עס שטייט אין גמרא אז דער וואס גייט 
אויפן וועג דאוונט א 'תפילה קצרה', אויב אזוי האט ער ווייניגער אמן'ס 
ימים.  אריכות  צו  זכות  זייער  אין  זיין  זוכה  זאל  ער  העלפן  אים  וועלן  וואס 
קומט אויס אז דאס לאנג וואנדערן אויפן וועג ברענגט אים צו ס'זאל אים פעלן 
פון זיין לעבן, ווייל ס'פעלט אים דאס ענטפערן אמן, אלץ דעם ווערט אנגערופן די 
וועג פאר אים ווי א פיין וואס ציהט זיך. אנטקעגן דעם די וואס דאווענען אין שוהל, 
אויף זיי איז געזאגט געווארן: "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה", ווייל זיי זענען זוכה 
צו פארמערן זייערע אמן'ס, וועלן זיי פארמערן צו לויבן השי"ת נאך אסאך יארן ('עולמו 

של אבא' עמ' תלז).

וויאזוי איז מען זוכה צו אריכות ימים
א וואונדערליכע ערקלערונג וואס מ'קען מיט דעם פארשטיין די פארבינדונג פון ענטפערן 
מאמר  דעם  אויף  געבויעט  מג)  פתחיה' (גפן  'כרם  ספר  אין  שטייט  ימים  אריכות  צו  אמן 
חז"ל "מאי אמן? א-ל מלך נאמן!": לויט דעם קענען מיר פארשטיין די גמרא, דער וואס 
איז מאריך ביים ענטפערן אמן, האט ער אינזין און ער טראכט אריין אין די אפטייטש פון 
דאס ענטפערן אמן ווי א אויסדרוק צו איינדעקענען אז דער אויבישטער איז דער א-ל מלך 

נאמן און זיינע חסדים זענען אים ארום יעדן טאג.

פריי  ווערט  ער  ווייל  ימים,  אריכות  צו  צוברענגען  זיכער  קען  דעם  אין  אריינקלערן  דאס 
לעבן,  זיין  פארקורצערט  און  גייסט  זיין  צוברעכט  וואס  שוועריקייט  און  זארג  יעדע  פון 
דער  אז  ידיעה  קלארע  די  נשמה  זיין  פון  טיפענישן  אין  אריין  נעמט  ער  וואס  דעם  דורך 

אויבישטער איז דער מקור הרחמים און ער קען אים העלפן אין יעדן צושטאנד.

די ספעציעלקייט פון די סגולה פון זיין המאריך באמן
אין מסכת ברכות (נד ב) רעכנט אויס רב יהודה דריי זאכן וואס דער וואס איז מאריך אין זיי, 
איז זוכה אז מאריכין לו ימיו ושנותיו: דער וואס איז מאריך ביים דאווענען, דער וואס איז 
מאריך ביים עסן, און דער וואס איז מאריך אין בית הכסא. און דער מהרש"א (ח"א שם) און 
נאך אחרונים (זעה רע"א אין גליון הש"ס שם) וואונדערן זיך פארוואס האט רב יהודה נישט 
ימים. וועגן  צו אריכות  א סגולה  ווי  אמן  ביים ענטפערן  מאריך  איז  דער וואס  דערמאנט 
דעם זאגט דער 'מהרש"א' אז דער וואס איז מאריך ביים אמן איז אריינגערעכנט אין די 

כלל פון המאריך בתפילתו וואס רב יהודה האט דערמאנט.

פונעם  ווערטער  די  לויט  ער  ערקלערט  יצחק'  'גבורת  ספר  אין  און 
נאר  איז  אויסגערעכנט  האט  יהודה  רב  וואס  זאכן  דריי  די  אז  'מהר"ל', 

ענטפערן  אבער  צוזאמען,  זאכן  דריי  אלע  מיט  זיך  פירט  וואס  איינער  צו 
אמן אליין קען זיין א סגולה צו אריכות ימים, און דעריבער איז עס דערמאנט 

געווארן צוזאמען מיט די אנדערע זאכן.

אריכות ימים אין אונזערע צייטן
ווי א לעבעדיגער מוסטער צו א מענטש וואס האט זוכה געווען צו די מעלה פון זיין א 'בא 
בימים', פלעגט דערציילן רבי שלמה בלוך זצ"ל א תלמיד פון דעם 'חפץ חיים', אויפן צדיק 
רבי נחומק'ע פון האראדנא, וואס אויסער זיין גרויסע רוחניות'דיגע ארבעט, איז זייער אסאך 
פון זיינע יארן איז ער געווען באשעפטיגט מיט צדקה און מיט גמילות חסדים, און אין זיינע 
עלטערע יארן, ווען ס'האט זיך אים אויסגעלאזט זיינע כוחות און ער האט שוין מער נישט 
געקענט עוסק זיין אין די הייליגע ארבעט אזוי ווי זיין שטייגער, האט ער געדארפט צו טיילן 

זיינע פיל פליכטן פון חסד, פאר עטליכע מענטשן ('הצדיק רבי שלמה' עמ' קיג).

און מ'דערציילט אויף א חשובער איד, א סאטמאר'ער חסיד מיטן נאמען רבי חיים הערש 
נאך  נאכצוגיין  וועג  ספעציעלן  א  אויף  געוואוינט  געווען  איז  ער  וואס  ז"ל,  גאלדבערגער 
בלייבט  ער  ווי  טאג  יעדן  זעהן  געקענט  אים  מען  האט  אזוי  אמן.  ענטפערן  פון  מצוה  די 
איבער אין שוהל לאנגע שעות ביז ווען עס האט זיך געענדיגט דאס לעצטע מנין פון תפילת 
אייביג  זיך  ער  פלעגט  זעלבע  דאס  אמן'ס.  מער  ווי  ענטפערן  קענען  זאל  ער  כדי  שחרית, 
צוהערן צו די ארום און ארום, און אויב ער האט באמערקט פון דערווייטנס אז איינער וויל 
זאגן א ברכה, איז ער באלד צוגעלאפן און זיך אוועק געשטעלט נעבן אים כדי צו קענען 

ענטפערן אמן.

ווען ער איז נפטר געווארן אין יאר תש"ל, אין עלטער פון איין און ניינציג יאר – א עלטער 
אלע  נישט  האבן  ימים,  אריכות  אויסטערלישע  א  געהייסן  עס  האט  צייטן  יענע  אין  וואס 
פארשטאנען דאס טיפקייט פון די שכר, ביז ווען זיין רבי הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר בעל 
'דברי יואל' האט געזאגט אויף אים: ענק זאלן וויסן אז נישט אומזינסט האט ר' חיים הערש 
מאריך ימים געווען, נאר ווייל ער האט אכטונג געגעבן מיט זיין גאנצן כח צו ענטפערן אמן, 
אזוי ווי חז"ל זאגן אז יעדער וואס ער איז מאריך ביים ענטפערן אמן איז זוכה אז מאריכין 
לו ימיו ושנותיו. וועגן דעם האט ער זוכה געווען צו אריכות ימים פונקט ביז צו די עלטער 
פון איין און ניינציג יאר, וויפיל עס באטרעפט די ווארט אמן (פון הרה"ג ר' יקותיאל יצחק בראך 

מנהל ת"ת 'ייטב לב' - סאטמאר בני ברק).
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צענליגע  פאר  פאסירט  האט  אונז  פאר  איז  וואס  ערציילונג  די 
האנטיגע  ערשטע  א  פון  געווארן  געהערט  איז  עס  און  יארן, 
וואס  אמעריקא,  אין  איינוואוינער  א  איד  טייערער  א  פון  מקור 

ער איז געווען א עדות צו די געשעהניש:

אין די געגנט 'איסט סייד' – דאס אידישע צענטער פון מאנהעטן, 
האט  יארן,  יונגע  מיינע  אין  געוואוינט  איך  האב  דארט  וואו 
געוואוינט א טייערער איד וואס האט אוועק געגעבן זיין גאנצע 
לעבן צו מחזק זיין די מצוה פון ענטפערן אמן. אין לויף פון לאנגע 
די  צו  סימבאל  לעבעדיגער  א  ווי  געווען  מענטש  דער  איז  יארן 
מצוה פון ענטפערן אמן, די קינדער פון די געגנט האבן אים אויך 
פון  מענטש  'דער   -  'omenman' ליבשאפט  א  מיט  אנגערופן 

די אמן'ס'.

מען  פלעגט  געדאוונט  האט  ער  ווי  שוהל  צענטראלן  אינעם 
געהערט  איז  עס  ווען  מאל  יעדע  שטימע  זיין  הערן  שטארק 
געווארן א ברכה, כאטש די טומל ארום אים, האט מען געקענט 
זאגט  ער  וויאזוי  המדרש  בית  פונעם  זייטן  אלע  פון  הערן 
האט  דעם  מיט  כוונה.  מיט  און  געלאסן  'אמן'  ווארט  די  ארויס 
איז  עס  און  מענטשן,  אנדערע  די  אים  נאך  מיטגעשלעפט  ער 

פארמערט געווארן די כבוד שמים.

פארלירן  צו  נישט  געגעבן  אכטונג  האט  אליין  ער  וואס  אויסער 
כוחות  אומגלויבליכע  געגעבן  אוועק  ער  האט  אמן,  איין  אפילו 
עס זאלן זיך פארמערן אין זיין געגענט נאך און נאך מענטשן וואס 
ענטפערן אמן. ספעציעל איז ער געווען געוואוינט צו מחזק זיין 
אייביג  זענען  טאשן  זיינע  קינדערלעך.  יונגע  די  צווישן  מצוה  די 
די  פאר  פארטיילן  פלעגט  ער  וואס  נאשערייען  מיט  פול  געווען 
האבן  זיי  און  קול  אויפן  ברכות  די  געזאגט  האבן  וואס  קינדער 

אכטונג געגעבן צו ענטפערן אמן מיט כוונה.

ווען ער איז אנגעקומען צו די עלטער פון פינעף און זיבעציג יאר, 
איז ער זייער קראנק געווארן אויף א שווערע הארץ קראנקהייט. 
געווען  נאכנישט  מיטלען  היילונג'נס  די  זענען  יארן  יענע  אין 
די  פון  געליטן  האבן  וואס  די  היינט,  ווי  אזוי  פארגעשריטן  אזוי 
מעגליכקייטן  ווייניג  זייער  געהאט  האבן  קראנקהייט  סארט 
דאקטוירים  צו  געוואנדן  זיך  האט  ער  לעבן.  ווייטער  קענען  צו 
דאס  מעגליכקייטן,  צוויי  אראפגעשטעלט  אים  פאר  האבן  וואס 
ערשטע, אריבער גיין א קאמפליצירטע הארץ אפאראציע, וואס 
די  פון  ווערן  געזונט  צו  אויסזיכטן  זיינע  זענען  נאכדעם  אויך 
די  גיין  אריבער  נישט  צווייטע –  דאס  שוואכע.  זייער  קראנהייט 
זיכער  ער  וועט  דעמאלטס  און  אפאראציע,  קאמפליצירטע 

נישט איבער לעבן נאר א קורצע תקופה.

דער איד האט צוגעהערט צו די רייד פונעם דאקטאר 
האט  ער  ווען  און  געזיכט,  רוהיגע  א  מיט 
געענדיגט זיינע רייד האט ער זיך באדאנקט 

פאר אים און האט זיך געוואנדן ארויסצוגיין פון די צימער, ווען 
ער רופט אויס מיט שטארקע באשלוס אז ער וועט נישט אריבער 

גיין די אפאראציע, עס זאל זיין וואס עס זאל זיין!

אויגן  די  אין  אומפארשטענליך  זייער  געווען  זענען  רייד  זיינע 
נישט  זיך  האט  ער  באגלייט,  אים  האט  וואס  זוהן  זיין  פון 
פארוואס?!  טאטע,  געפרעגט:  האט  און  איינהאלטן  געקעט 

דיר  אוף  נעמען  קענסטו  וויאזוי 
צי  לעבן  פון  אחריות  שווערע  אזא 
וואלסטו  ווייניגסטנ'ס  צום  טוט, 
מיט  שמועסן  דורך  געדארפט  זיך 

עמיצן פריער!

די  געווען  איז  וואונדערליך  וואו 
טאטן  דעם  פון  ענטפער  זיכערער 
לעבן  אגאנץ  קינד,  מיין  זוהן:  צום 
צו  געגעבן  אכטונג  איך  האט 
לכבוד  אסאך  טוהן  צו  פארמערן 
וואס  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די 
צוגעזאגט  מיר  זענען  איר  איבער 
המאריך  "כל  חז"ל:  פון  געווארן 
ושנותיו".  ימיו  לו  מאריכים  באמן 
די ווארט 'אמן' באטרעפט 91, אויב 
די  צו  ביז  ווייניגסטנ'ס  צום  אזוי, 
עלטער פון איין און ניינציג קען איך 

זיין רוהיג...

מאריך  וועל  איך  אז  זיכער  בין  איך 
ימים זיין מיטן אויבערשטנס הילף, 
האט זיין פאטער פארענדיגט זיינע 
איך  זאל  פארוואס  אזוי  אויב  רייד, 
וואס  אפאראציע  די  צו  צושטימען 
לעבנ'ס  מיינע  פארקורצרן  קען 

יארן?

בעל  דער  דערציילט  און  צו  לייגט 
טאקע  איז  מענטש  דער  המעשה: 
געזונט געווארן פון זיין קראנקהייט. 
זיין  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
האט  טאג,  געבורטס  ניינציגסטע 
טאטע,  געפרעגט:  זוהן  זיין  אים 
געדענקסט נאך וואס דו האסט מיר 
כאטש  לעבן  וועסט  דו  אז  געזאגט 
זכות  אין   91 פון  עלטער  די  צו  ביז 
וואס געבסט שטארק אכטונג אויף 
די מצוה פון צו ענטפערן אמן? דעם 
קומענדיגן יאר וועסטו שוין זיין אין 

עלטער פון 91, און וואס איז ווייטער...

האט דער פאטער געענטפערט אויף א ווערטל אז לעצטנס האט 
חדשים  עטליכע  אבער  סלה'...  'אמן  ענטפערן  צו  אנגעהויבן  ער 
שפעטער, ווען ער איז נאך אינמיטן די איין און ניינציגסטע יאר, 
האט ער צוריק געגעבן זיינע נשמה צום איר באשעפער. און עס 

איז געווען א גרויסע וואונדער.

בס"ד

טייערער איד!
'א אישורנס פאליסי' וואס וועט דיר שענקען א לאנגע 
געזונטע לעבן ווערט דא פארטיילט אומזינסט פאר 

יעדן וואס בעהט – וועסטו דען נישט נעמען?!

די חכמים זכרונם לברכה האבן פאר אונז צוגעזאגט מיט זייערע 
הייליגע ווערטער אז "כל המאריך באמן" – ד.מ. ווער עס ענטפערט 

אמן געלאסן און מיט כוונה, "מאריכים לו ימיו ושנותיו בטובה"
(בבלי ברכות מז א ובראשונים שם, וראה ירושלמי ברכות ח ח)

געב אויך דו אכטונג צו ענטפערן אמן געלאסן און מיט 
כוונה, אזוי וועסטו זוכה זיין צו האבן אריכות ימים מיט 

אלעם גוטן, אזוי ווי חז"ל האבן צוגעזאגט. אמן.

"ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָל ִּכי אֶֹר"
(משלי ג ב)

מאן בעי חיי?


