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לעיל1בהוספה האמורות הברכות להנוכחים2על ובפרט ישראל, לכלל ,
ישנה – טובים ומעשים חסדים גמילות ובית המדרש ובית הכנסת בבית כאן,

בתֿמצוה. או ֿ מצוה בר שנעשים לאלה מיוחדת ברכה

נעשו מ"ת שבזמן כיון – תורתנו" מתן ל"זמן במיוחד שייך זה וענין
ועושים, מצווים הדור) באותו שהיו אלה (ובפרט בנ"י ועד"זäåöî-øáכל ,

דכלל שהברֿמצוה – יותר ויומתק מישראל. יחיד דכל לברֿמצוה בנוגע
בכך כמודגש יחיד, בתור מישראל אחד כל עם קשורה מ"ת) (בזמן ישראל

בלשון נאמרו הדברות אלקיך"ãéçéשעשרת ה' "אנכי במשך3: כמ"פ (כמוזכר
האחרונים). הימים

מהם ואחת אחד שלכל – ובתֿמצוה לברֿמצוה המיוחדת הברכה ותוכן
כולל ועושה, מצווה בתור המצוות את לקיים מיוחדים כחות הקב"ה נותן

הקב"ה עם וחיבור צוותא מלשון דמצוות להתוכן בנוגע סיוע ביחד4ובמיוחד ,
ושנים ימים לאריכות בריאה, ונשמה בריא בגוף וההמשכות הברכות כל עם
שקורין הפרשיות ובלשון בריא, באופן התומ"צ לקיום אותם שמנצלים טובות,
את ד"בהעלותך ובאופן ראש", את ד"נשא באופן – אלה בימים בתורה

כולה" זהב (ד"מנורת מאלי'"5הנרות" עולה שלהבת שתהא "עד (6.

בני את שחינכו ההורים של חלקם וכןואשרי זו, בדרך ובנותיהם הם
כמארז"ל והמחנכים, (מעלה7המורים מעלה תורה חבירו בן את המלמד "כל

אמיתי. נחת מהם לרוות וזכו ילדו", כאילו הכתוב עליו דייקא)

ישראל מנהג ע"פ – לצדקה שליחותֿמצוה נתינת ע"י זה בכל והוספה
מוסיפים אליו) הסמוכים בימים – יו"ט או בשבת (וכשחל הברֿמצוה שביום
שעי"ז – טאג" מזל'דיקער "דער זה, סגולה ליום בקשר הצדקה ָבנתינת
ועד המצוות, קיום שע"י והחיבור הצוותא בענין הקב"ה של בברכתו ניתוסף
קיום יהי' שאז והשלימה האמיתית בגאולה שתהי' העיקרית להשלימות

רצונך" "כמצות הגאולה"8המצוות את שמקרבת צדקה ש"גדולה כיון –9.
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