
אם הפירות הם טבל וודאי יברך קודם ההפרשה. ובספק טבל יאמר את הנוסח ללא ברכה:

רֹות: רּומֹות ּוַמַעשְֹ ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּנּו ְלַהְפִריׁש תְּ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

וזה נוסח ההפרשה:
וכל  יישאר טבל (בכל מין בנפרד).  אחד ממאה הנמצא בחלקו התחתון של מה שהנחתי בצד, 

היותר מאחד ממאה יהיה תרומה גדולה, על הכל (כל מין על מינו).
אותו אחד ממאה שאמרתי שיישאר טבל עם שאר הכמות הראויה למעשר ראשון, בחלק 
העליון של הפירות, יהיה מעשר ראשון (כל מין על מינו). אותו אחד ממאה שמונח בצד שעשיתיו 
מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר, על הכל (כל מין על מינו). אם הפירות טבל ודאי והוא מנוי יוסיף: וקנויים פירות 

המעשר ראשון ללוי על פי ההסכם שנחתם עמו.

ומעשר שני יהיה בחלק התחתון של הפירות (כל מין על מינו). 1ומחולל הוא על פרוטה במטבע 
שייחד הממונה על “בית המעשר". 2ואם צריך מעשר עני, יהיה בחלק התחתון של הפירות

(כל מין על מינו). אם חייב בנתינה והוא מנוי יוסיף: וקנויים הפירות לעני על פי ההסכם שנחתם עמו.

פרוטה  על  מחוללים  יהיו  רבעי  הם  הפירות  רבעי"  יאמר:3 ואם  “נטע  הם  אם  ספק  לו  שיש  האילן  בפירות 

במטבע שייחד הממונה על בית המעשר.

1. בתוצרת השייכת ודאי לשנת מעשר שני והיא טבל ודאי יברך קודם החילול: ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו 
במצותיו וצונו על פדיון מעשר שני:

2. בתוצרת שהיא ודאי מעשר עני, יפריש מעשר עני בלבד ולא בלשון תנאי.
3. בפירות האילן שהם בוודאי “נטע רבעי", פטור מלהפריש מהם תרומות ומעשרות, ויש לחלל את קדושתם, וקודם החילול יברך: 

ברוך אתה  יי אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון נטע רבעי:

 קודם שתפריש ראה הוראות מעבר לדף
 מוציאים מן הפירות מכל מין בנפרד, מעט יותר מאחוז אחד, ומניחים בצד.

 טוב לומר קודם אמירת הנוסח: כל לשוני יתפרש על הצד הטוב ביותר ע"פ דין תורה ותקנות חז"ל

  
  

 ,  
   
   

   
 ,   

  
   

 :  

מושב בית עוזיאל ד.נ. שמשון 99794 טל: 08-9214829 פקס: 08-9207911

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות
ע"פ שיטת מרן השולחן ערוך למנויים בבית המעשר

תצטרף, תהדר 



מעשר שני
פודים את קדושתו על מטבע. המנויים 
לייחד  צריכים  אינם  המעשר  בית  על 

מטבע.

נוהג בשנים א.ב.ד.ה.

מעשר עני
לעני.  לתתם  חובה  עני  מעשר  פירות 
על  חותמים  המעשר  בבית  המנויים 
צריכים  ואינם  עני,  עם  הלוואה  חוזה 

לתת פיזית את הפירות.
נוהג בשנים ג. ו.

בית המעשר- הסבר והוראות למפריש

חלק עליון

 את הפירות החייבים בהפרשה הנח לפניך ואין להזיזם עד תום אמירת הנוסח.
 יש להוציא מן הפירות, אחוז ועוד קצת, מכל מין והנח בצד.

 זלף על הפירות המופרשים מעט מים וגע בהם בידך.
 אם הינך מעשר מינים שונים, תוסיף בנוסח "כל מין על מינו" וכמצוין בפנים.

 בתום ההפרשה קבור את התרומות, ואפשר להניחם בצד עד שיירקבו ולזרוק לאשפה.
       בפירות שהם ספק טבל יש מקילים לעטוף בשני כיסויים ולהניח באשפה.

 באם הינך יודע ודאי את שנת המעשר לה שייכים הפירות שלפניך, אם לשנת מעשר עני או שני, 
       תאמר בנוסח רק את המתאים. ואם אינך יודע אמור את שניהם בלשון תנאי כלומר “ואם צריך" וכו׳.

 מעשר ראשון חובה לתת ללוי מפירות שהם “טבל ודאי", מנוי על בית המעשר יוודא שהוא חתום על חוזה הלוואה ללוי.
 מעשר עני חובה לתתו לעני, מנוי על בית המעשר יוודא שהוא חותם על חוזה עם עני.

 מעשר שני יש לפדות את קדושת הפירות על מטבע, מנוי על בית המעשר יוודא שהמנוי שלו בתוקף.

תרומת מעשר
שבתחילה  מאית,  שהוא  אחד  אחוז 
קראתי לו מעשר ראשון, ושוב עשיתיו 
לכהן,  שייך  והוא  מעשר,  תרומת 

ובימינו אסור לאוכלו אף לכהנים. 

מעשר ראשון
בזמן  גם  ללוי  לתתו  חובה  ודאי  בטבל 
חותמים  המעשר,  בבית  המנויים  הזה. 
לתת  צריכים  ואינם  הלוואה  חוזה  על 

פיזית ללוי. נוהג כל השנים.

תרומה גדולה
לכהן.  תרומה  שהיא  כלשהו,  כמות 

בימינו אסור לאוכלו אף לכהנים.  
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בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ - כל הזכויות שמורות
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חלק תחתון


