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       כמו שמפורסמת הרדיפה אחרי קיום מצות שילוח הקן

 !  כן ראוי לרדוף אחרי קיום כל המצוות 
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        ....לקיים מצוותיהלקיים מצוותיהלקיים מצוותיהלקיים מצוותיה

  .ח איברי נפשך " תחפש בלבבך אם תוכל לקיים איזו מצוה חדשה  להשלים רמ)'ו(ל ל ל ל """"אריזאריזאריזאריזשערי קדושה ל
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על כן צריך כל אדם אפילו התלמיד חכם להזדרז ולקיים כל המצוות שביכלתו ,   מאדשמזה תתעדן נפשו, ב"לעוה
  .לקיים

 !שמור על קדושת הדף              
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    המצוות הכלולות בזה הנתיב   והקניין המחייב בה-המצוה 

  בשליחות ונוכחות השותפים .זרוע לחיים וקיבה   בהמה לשחיטה-ה זרוע לחיים וקיב. . . . אאאא

  בשליחותשחיטה  -

  

     המצוה שהיא הנתינה לכהן אפשר לקיים בגופוראשית הגז-  א"כבשים לגזיזה  לכ'  ה -    ראשית הגז . . . . בבבב

אתון מבכרת                                 -    פדיון פטר חמור. . . . גגגג

  

  
  קידוש בכורות-
            בשליחות ונוכחות כל השותפיםפדיון פטר חמור-

  

       כרם - מתנות עניים . . . . דדדד

  פרט-
  עוללות-
  פאה-
  )מצויה בהחלט להפתעתם של רבים(שכחה -
אחרי הבציר וסחיטת הענבים )        ע"קיימת בכרם אף שאינה בכלל מתנו( אכילת הפועלים-

  .גם תרומות ומעשרות ראה להלן פירוטן, בשדה מקיימים כמובן

  

  שדה חטים -מתנות עניים . . . . הההה

  לקט-
  פאה -
  )אמנם פחות מבכרם, מצויה(שכחה -
אחרי הקציר והדישה בשדה )      ע" אף שאינה בכלל מתנוקיימת בקציר( אכילת הפועלים-

  .גם תרומות ומעשרות ראה להלן פירוטן, מקיימים כמובן

  

  תרומות ומעשרות   ....וווו

המקיימים , אין הרשמה מיוחדת לזה הנתיב
המצוות בכרם ובשדה חיטים מקיימים אחרי גמר 

  .מלאכה אלו המצוות כשרואה היבול פני הבית

  גדולה תרומה-
  עשר ראשוןמ-
  מעשר שני-

  מעשר עני-לשמיטה  ' וו' או בשנים ג

  

    פדיון עם ברכה לכל אחד מהבאים, רבעי-  כרם בשנתו הרביעית  -רבעי     ....זזזז

    או להיות נוכח, אפשר לעזור בבניה,     בשותפותמעקה-   שותפות בבית וגגו שותפות בבית וגגו שותפות בבית וגגו שותפות בבית וגגו -מעקה     ....חחחח

ה מזכה את כל הנרשמים בה ה מזכה את כל הנרשמים בה ה מזכה את כל הנרשמים בה ה מזכה את כל הנרשמים בה ''''החברהחברהחברהחבר. . . . ט

, , , , ושמיטת קרקעותושמיטת קרקעותושמיטת קרקעותושמיטת קרקעות חלהבמצות הפרשת במצות הפרשת במצות הפרשת במצות הפרשת 
שהן מצוות שאי אפשר לקיימן שהן מצוות שאי אפשר לקיימן שהן מצוות שאי אפשר לקיימן שהן מצוות שאי אפשר לקיימן , , , , בארץ ישראלבארץ ישראלבארץ ישראלבארץ ישראל

  ....לללל""""בחובחובחובחו

    חלה -

מזכה אתכם במצוות   ה מצוות נדירות'חבר!  בואו וזכו במצוות 
 והן מצד - ,   הן מצד שידיעת הלכותיהן רחוקות מרוב העולם- , שקשה לקיימן

שתתפים כל אחד מהמ .' גון כבשים ושדות וכוכ, שהקנינים המחייבים בהן רחוקים

תוכלו  .יקבל במכתב הזמנה וקיצור הלכות ושאר הפרטים בנוגע לקיום המצוה בבא עת קיומה
  .אותה תמנו כבר בעת ההרשמה, לסמוך על שליחות, או אם אין פנאי, לבא לקיים בעצמכם


