
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:

"ָּכל ְלׁשֹוִני ִיְתָּפֵרׁש ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ַעל ִּפי ִּדין ּתֹוָרה ְוַתָּקנֹות ָחָז"ל"

נוסח הפרשה ל'טבל ודאי':
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות:

ֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשל ַהִּׁשיַרִים ִמְּלַבר1, ַהִּנְמָצא ְּבֶחְלקֹו ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָמה ֶׁשִהַּנְחִּתי ַּבַּצד, ִיָּׁשֵאר ֶטֶבל )2ְּבָכל ִמין ְּבִנְפָרד(. ְוָכל ַהּיֹוֵתר ֵמֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשל 
ַמה ֶׁשִהַּנְחִּתי ַּבַּצד, ָהֵרי הּוא ְּתרּוָמה ְּגדֹוָלה ַעל ַהֹּכל )2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(.

אֹותֹו ֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ֶטֶבל ִעם ְׁשָאר ַהַּכּמּות ַהִּנְצֶרֶכת ְלַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון, ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֵּפרֹות, ָהֵרי הּוא ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון 
)2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(. אֹותֹו ֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשֻּמָּנח ְּבַצד ֶׁשֲעִׂשיִתיו ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ָעׂשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ַעל ַהֹּכל )2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(. ּוְקנּוִיים ֵּפרֹות ַהַּמֲעֵׂשר 

ִראׁשֹון ְלֵלִוי ַעל ִּפי ַהֶהְסֵּכם ֶׁשֶּנְחַּתם ִעּמֹו.
כאן ימשיך לפי הנוסח המתאים:

1. 'שירים' 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.

בפירות של שנת מעשר שני ודאי, אומר:

ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ָהֵרי הּוא ַּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהֵּפרֹות )2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל 
ִּפְדיֹון ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני.

ּוְמֻחָּלל הּוא ַעל ְּפרּוָטה ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשִּיֵחד ַהְּמֻמֶּנה ַעל 'ֵּבית ַהַּמֲעֵׂשר'.

של מעשר עני ודאי, אומר:

ַּבֵחֶלק  הּוא  ָהֵרי  ָעִני,  ּוַמֲעֵׂשר 
)2ָּכל  ַהֵּפרֹות  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹון 
ֵּפרֹות  ּוְקנּוִיים  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין 
ִּפי  ַעל  ְלָעִני  ָעִני  ַהַמֲעֵׂשר 

ַהֶהְסֵּכם ֶׁשֶּנְחַּתם ִעּמֹו.

באם אינו יודע של איזו שנת מעשר, יאמר:

ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ָהֵרי הּוא ַּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהֵּפרֹות )2ָּכל ִמין 
ַעל ִמינֹו(. ּוְמֻחָּלל הּוא ַעל ְּפרּוָטה ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשִּיֵחד ַהְּמֻמֶּנה 
ַּבֵחֶלק  ִיְהֶיה  ָעִני,  ַמֲעֵׂשר  ָצִריְך  ְוִאם  ַהַּמֲעֵׂשר'.  'ֵּבית  ַעל 
ֵּפרֹות  ּוְקנּוִיים  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  )2ָּכל  ַהֵּפרֹות  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹון 

ַהַמֲעֵׂשר ָעִני ְלָעִני ַעל ִּפי ַהֶהְסֵּכם ֶׁשֶּנְחַּתם ִעּמֹו.

 ואם יש לו ספק אם הם 'נטע רבעי', יוסיף:
ְוִאם ַהֵּפרֹות ֵהם ְרָבִעי ִיְהיּו ְמֻחָּלִלים ַעל ְּפרּוָטה ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשִּיֵחד ַהְּמֻמֶּנה ַעל ֵּבית ַהַּמֲעֵׂשר:
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נוסח הפרשה ל'ספק טבל':

ֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשל ַהִּׁשיַרִים ִמְּלַבר, ַהִּנְמָצא ְּבֶחְלקֹו ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָמה ֶׁשִהַּנְחִּתי ַּבַּצד, ִיָּׁשֵאר 
ֶטֶבל )2ְּבָכל ִמין ְּבִנְפָרד(. ְוָכל ַהּיֹוֵתר ֵמֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשל ַמה ֶׁשִהַּנְחִּתי ַּבַּצד, ָהֵרי הּוא ְּתרּוָמה 

ְּגדֹוָלה ַעל ַהֹּכל )2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(.

אֹותֹו ֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ֶטֶבל ִעם ְׁשָאר ַהַּכּמּות ַהִּנְצֶרֶכת ְלַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון, 
ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֵּפרֹות, ָהֵרי הּוא ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון )2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(. אֹותֹו ֶאָחד ִמֵּמָאה 

ֶׁשֻּמָּנח ְּבַצד ֶׁשֲעִׂשיִתיו ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ָעׂשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ַעל ַהֹּכל )2ָּכל ִמין ַעל ִמינֹו(.

ַעל  הּוא  ּוְמֻחָּלל  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  )2ָּכל  ַהֵּפרֹות  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹון  ַּבֵחֶלק  הּוא  ָהֵרי  ֵׁשִני  ּוַמֲעֵׂשר 
ְוִאם  יאמר:  עני  ספק שהוא מעשר  אם  ַהַּמֲעֵׂשר'.  'ֵּבית  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ֶׁשִּיֵחד  ַּבַּמְטֵּבַע  ְּפרּוָטה 
ַהֵּפרֹות  ּוְקנּוִיים  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  )2ָּכל  ַהֵּפרֹות  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹון  ַּבֵחֶלק  ִיְהֶיה  ָעִני,  ַמֲעֵׂשר  ָצִריְך 

ְלָעִני ַעל ִּפי ַהֶהְסֵּכם ֶׁשֶּנְחַּתם ִעּמֹו.

ואם יש לו ספק אם הם 'נטע רבעי', יוסיף: ְוִאם ַהֵּפרֹות ֵהם ְרָבִעי ִיְהיּו ְמֻחָּלִלים ַעל ְּפרּוָטה 

ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשִּיֵחד ַהְּמֻמֶּנה ַעל ֵּבית ַהַּמֲעֵׂשר:

נוסח לחילול 'נטע רבעי'
 פירות שהם 'נטע רבעי' ודאי פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות,

אולם מחללים את הקדושה על המטבע ומברכים קודם החילול:

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִּפְדיֹון ֶנַטע ְרָבִעי.

ואומר: ַהֵּפרֹות ִיְהיּו ְמֻחָּלִלים ַעל ְּפרּוָטה ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשִּיֵחד ַהְּמֻמֶּנה ַעל ֵּבית ַהַּמֲעֵׂשר:

טבלת השנים:

סוג המעשרהשנה

ד' לשמיטה - מעשר שניתשע"ט

ה' לשמיטה - מעשר שניתש"פ

ו' לשמיטה - מעשר עניתשפ"א

שמיטה - מעשר עניתשפ"ב

א' לשמיטה - מעשר שניתשפ"ג

ב' לשמיטה - מעשר שניתשפ"ד

ג' לשמיטה - מעשר עניתשפ"ה

ד' לשמיטה - מעשר שניתשפ"ו

ה' לשמיטה - מעשר שניתשפ"ז

ו' לשמיטה - מעשר עניתשפ"ח

שמיטה - מעשר עניתשפ"ט

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.


