הפרשת תרומות ומעשרות
על פי שיטת מרן השולחן ערוך למנויים בבית המעשר
 מוציאים מן הפירות מכל מין בנפרד מעט יותר מאחוז אחד ומניח בצד .וטוב לומר קודם אמירת הנוסח:

ּתֹורה וְ ַת ָּקנֹות ָחזָ "ל"
יֹותר ַעל ִּפי ִּדין ָ
"ּכל לְ ׁשֹונִ י יִ ְת ָּפ ֵרׁש ַעל ַה ַּצד ַהּטֹוב ְּב ֵ
ָ
נוסח הפרשה ל'טבל ודאי':

ּומ ַע ְׂשרֹות:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ּיֹותר ֵמ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁשל
ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁשל ַה ִּׁש ַיריִ ם ִמּלְ ַברַ ,1הּנִ ְמ ָצא ְּב ֶחלְ קֹו ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ָמה ֶׁש ִהּנַ ְח ִּתי ַּב ַּצד ,יִ ָּׁש ֵאר ֶט ֶבל (ְּ 2ב ָכל ִמין ְּבנִ ְפ ָרד) .וְ ָכל ַה ֵ
רּומה ּגְ דֹולָ ה ַעל ַהּכֹל (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו).
ַמה ֶׁש ִהּנַ ְח ִּתי ַּב ַּצדָ ,ה ֵרי הּוא ְּת ָ
אֹותֹו ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשּיִ ָּׁש ֵאר ֶט ֶבל ִעם ְׁש ָאר ַה ַּכּמּות ַהּנִ ְצ ֶר ֶכת לְ ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹוןַּ ,ב ֵחלֶ ק ָה ֶעלְ יֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹותָ ,ה ֵרי הּוא ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון
רּומת ַמ ֲע ֵׂשר ַעל ַהּכֹל (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו)ְּ .וקנּויִ ים ֵּפרֹות ַה ַּמ ֲע ֵׂשר
יתיו ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון ָעׂשּוי ְּת ַ
(ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו) .אֹותֹו ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁש ֻּמּנָ ח ְּב ַצד ֶׁש ֲע ִׂש ִ
ִראׁשֹון לְ לֵ וִ י ַעל ִּפי ַה ֶה ְס ֵּכם ֶׁשּנֶ ְח ַּתם ִעּמֹו.
בפירות של שנת מעשר שני ודאי ,אומר:

כאן ימשיך לפי הנוסח המתאים:
של מעשר עני ודאי ,אומר:

ּומ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ָה ֵרי הּוא ַּב ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹות (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו).
ַ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ִּפ ְדיֹון ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י.
רּוטה ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּיִ ֵחד ַה ְּמ ֻמּנֶ ה ַעל ֵ'ּבית ַה ַּמ ֲע ֵׂשר'.
ּומ ֻחּלָ ל הּוא ַעל ְּפ ָ
ְ

ּומ ֲע ֵׂשר ָענִ יָ ,ה ֵרי הּוא ַּב ֵחלֶ ק
ַ
ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹות (ָּ 2כל
ִמין ַעל ִמינֹו)ְּ .וקנּויִ ים ֵּפרֹות
ַה ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י לְ ָענִ י ַעל ִּפי
ַה ֶה ְס ֵּכם ֶׁשּנֶ ְח ַּתם ִעּמֹו.

באם אינו יודע של איזו שנת מעשר ,יאמר:
ּומ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ָה ֵרי הּוא ַּב ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹות ( ָּכל ִמין
ַ
רּוטה ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּיִ ֵחד ַה ְּמ ֻמּנֶ ה
ּומ ֻחּלָ ל הּוא ַעל ְּפ ָ
ַעל ִמינֹו)ְ .
2

ַעל ֵ'ּבית ַה ַּמ ֲע ֵׂשר' .וְ ִאם ָצ ִריְך ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י ,יִ ְהיֶ ה ַּב ֵחלֶ ק
ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹות (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו)ְּ .וקנּויִ ים ֵּפרֹות
ַה ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י לְ ָענִ י ַעל ִּפי ַה ֶה ְס ֵּכם ֶׁשּנֶ ְח ַּתם ִעּמֹו.

 ואם יש לו ספק אם הם 'נטע רבעי' ,יוסיף:
רּוטה ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּיִ ֵחד ַה ְּמ ֻמּנֶ ה ַעל ֵּבית ַה ַּמ ֲע ֵׂשר:
וְ ִאם ַה ֵּפרֹות ֵהם ְר ָב ִעי יִ ְהיּו ְמ ֻחּלָ לִ ים ַעל ְּפ ָ
' .1שירים' כוונתו לפירות שיהיו מותרים לאכילה לאחר ההפרשה .כלומר ,שאם נחלק את השיריים לתשעים ותשע חלקים שווים ,החלק השווה להם שנמצא במה
שהופרש ,הוא המשלים למאה ,והוא תרומת המעשר המדויק ,ומימלא שאר ההפרשה מיועדת לתרומה גדולה .2 .אם יש כמה מיני פירות או ירקות מוסיף זאת.

תצטרף תהדר  -בית המעשר .טל03-9030580 :

נוסח הפרשה ל'ספק טבל':
ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁשל ַה ִּׁש ַיריִ ם ִמּלְ ַברַ ,הּנִ ְמ ָצא ְּב ֶחלְ קֹו ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ָמה ֶׁש ִהּנַ ְח ִּתי ַּב ַּצד ,יִ ָּׁש ֵאר
רּומה
ּיֹותר ֵמ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁשל ַמה ֶׁש ִהּנַ ְח ִּתי ַּב ַּצדָ ,ה ֵרי הּוא ְּת ָ
ֶט ֶבל (ְּ 2ב ָכל ִמין ְּבנִ ְפ ָרד) .וְ ָכל ַה ֵ
ּגְ דֹולָ ה ַעל ַהּכֹל (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו).
אֹותֹו ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשּיִ ָּׁש ֵאר ֶט ֶבל ִעם ְׁש ָאר ַה ַּכּמּות ַהּנִ ְצ ֶר ֶכת לְ ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון,
ַּב ֵחלֶ ק ָה ֶעלְ יֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹותָ ,ה ֵרי הּוא ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו) .אֹותֹו ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה
רּומת ַמ ֲע ֵׂשר ַעל ַהּכֹל (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו).
יתיו ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון ָעׂשּוי ְּת ַ
ֶׁש ֻּמּנָ ח ְּב ַצד ֶׁש ֲע ִׂש ִ
ּומ ֻחּלָ ל הּוא ַעל
ּומ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ָה ֵרי הּוא ַּב ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹות (ָּ 2כל ִמין ַעל ִמינֹו)ְ .
ַ
רּוטה ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּיִ ֵחד ַה ְּמ ֻמּנֶ ה ַעל ֵ'ּבית ַה ַּמ ֲע ֵׂשר' .אם ספק שהוא מעשר עני יאמר :וְ ִאם
ְּפ ָ
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ָצ ִריְך ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י ,יִ ְהיֶ ה ַּב ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ֵּפרֹות ( ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו)ְּ .וקנּויִ ים ַה ֵּפרֹות
לְ ָענִ י ַעל ִּפי ַה ֶה ְס ֵּכם ֶׁשּנֶ ְח ַּתם ִעּמֹו.
רּוטה
ואם יש לו ספק אם הם 'נטע רבעי' ,יוסיף :וְ ִאם ַה ֵּפרֹות ֵהם ְר ָב ִעי יִ ְהיּו ְמ ֻחּלָ לִ ים ַעל ְּפ ָ
ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּיִ ֵחד ַה ְּמ ֻמּנֶ ה ַעל ֵּבית ַה ַּמ ֲע ֵׂשר:
נוסח לחילול 'נטע רבעי'
פירות שהם 'נטע רבעי' ודאי פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות,
אולם מחללים את הקדושה על המטבע ומברכים קודם החילול:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,א ֵ
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ִּפ ְדיֹון נֶ ַטע ְר ָב ִעי.
רּוטה ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּיִ ֵחד ַה ְּמ ֻמּנֶ ה ַעל ֵּבית ַה ַּמ ֲע ֵׂשר:
ואומרַ :ה ֵּפרֹות יִ ְהיּו ְמ ֻחּלָ לִ ים ַעל ְּפ ָ

טבלת השנים:
השנה

סוג המעשר

תשע"ט

ד' לשמיטה  -מעשר שני

תש"פ

ה' לשמיטה  -מעשר שני

תשפ"א

ו' לשמיטה  -מעשר עני

תשפ"ב

שמיטה  -מעשר עני

תשפ"ג

א' לשמיטה  -מעשר שני

תשפ"ד

ב' לשמיטה  -מעשר שני

תשפ"ה

ג' לשמיטה  -מעשר עני

תשפ"ו

ד' לשמיטה  -מעשר שני

תשפ"ז

ה' לשמיטה  -מעשר שני

תשפ"ח

ו' לשמיטה  -מעשר עני

תשפ"ט

שמיטה  -מעשר עני

גם בשנת מעשר עני יש לעשות מנוי על
מטבע לחילול מעשר שני ,כיון שרבים
הגידולים שמפרישים מהם מעשר שני גם
בשנת מעשר עני ,מאחר ומבחינה הלכתית
שייכים לשנה הקודמת שהיא מעשר שני.

