
ב"ה | יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נוסח הפרשת מעשר בשנת ה'תשפ"א
דף זה מיועד עבור מי שמגדל בחצר פירות או ירקות! מי שקונה ירקות בחנות או שיש ספק אם הפירות   

עושרו - אומר את הנוסח ללא ברכות כלל! 
ההלכות נכתבו בהכוונה הלכתית של רבני קרן המעשרות שע"י ארגון 'יפוצו'.  
תשלום המנוי לקרן, מסייע בהפצת המעיינות חוצה בקנה מידה רחב, בחצרות החסידים והיכלי הישיבות.  
ה'מעשר עני' ניתן לאברכים בני תורה הלומדים חסידות.  

 לענין הפרשת מעשר שני או מעשר עני,
 ישנו חילוק בין ירקות לפירות העץ:

ירקות    ולכן,  בתשרי,  בא'  השנה  מתחילה  לירקות 
יפריש מהם מעשר  שנקטפו עד ערב ר"ה של תשפ"א, 

שני, ומה שנקטף לאחר ר"ה, יפריש מהם מעשר עני. 
ולפירות האילן* מתחילה השנה רק בט"ו בשבט, ולכן   

אם קטף פירות, שחנטו לפני ט"ו בשבט תשפ"א, יפריש 
יפריש   - ואם חנטו אחרי ט"ו בשבט  מהם מעשר שני, 

מהם מעשר עני.

נוסח המעשרות לירקות

שלא  בוודאות  שידוע  האדמה'(  פרי  'בורא  )שברכתם  ירקות 
הופרש מהם מעשר - אומרים עליהם נוסח מעשרות זה )ללא 

ברכת פדיון מעשר שני(:
ּתֹוָרה  ין  ּדִ י  ּפִ ַעל  טֹוב  ַהּיֹוֵתר  ד  ַהּצַ ַעל  ֵרׁש  ִיְתּפָ ְלׁשֹוִני  ל  ּכָ

ַנת ֲחַז"ל:  ְוַתּקָ

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־לֵֹהינּו  ֲא־ֹדָני  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
רֹות: רּומֹות ּוַמַעׂשְ נּו ְלַהְפִריׁש ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

רּוָמה  ּתְ אן ֲהֵרי הּוא  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ ָהֹעֶדף ֵמֶאָחד  ַהּיֹוֵתר 
ֶאָחד  אֹותֹו  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  ל  )ּכָ ָצפֹון  ַצד  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
ל  ַצד ָצפֹון ׁשֶ מֹותֹו ּבְ ָעה ֲחָלִקים ּכְ ׁשְ אן ְועֹוד ּתִ ׁש ּכָ ּיֵ ָאה ׁשֶ ִמּמֵ
ִמינֹו(. אֹותֹו  ַעל  ִמין  ל  )ּכָ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ֲהֵרי הּוא  ַהְיָרקֹות 
רּוַמת  ר ִראׁשֹון, ָעׂשּוי ּתְ יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעׂשִ אן ׁשֶ ּכָ ָאה ׁשֶ ֶאָחד ִמּמֵ
רֹות  ל ַהּפֵ ְדרֹוָמם ׁשֶ ִני ּבִ ר ׁשֵ ל ִמין ַעל ִמינֹו(.  ּוַמֲעׂשֵ ר )ּכָ ַמֲעׂשֵ
ָעִני  ר  ְיֵהא ַמֲעׂשֵ ָעִני,  ר  ְוִאם ָצִריְך ַמֲעׂשֵ ל ִמין ַעל ִמינֹו(.  )ּכָ
ל הּוא  ִני ְיֵהא ְמֻחּלָ ר ׁשֵ ֲעׂשֵ ל ִמין ַעל ִמינֹו(. ַהּמַ ְדרֹוָמם )ּכָ ּבִ
"ֶקֶרן  ּבְ ֶזה  ְלִחּלּול  ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ַע  ְטּבֵ ּמַ ּבַ רּוָטה  ּפְ ַעל  ְוֻחְמׁשֹו 

ֶרן: ָנֵאי ַהּקֶ ִפי ּתְ ַעל ְיֵדי ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך" ּכְ ת ׁשֶ רֹוֹ ַעׂשְ ַהּמַ

נוסח המעשרות לפירות  

פירות )שברכתם 'בורא פרי העץ'( שידוע בוודאות שלא 
הופרש מהם מעשר:

עד ט"ו בשבט אומרים עליהם נוסח מעשרות זה )עם ברכת   
פדיון מעשר שני(:

ּתֹוָרה  ין  ּדִ י  ּפִ ַעל  טֹוב  ַהּיֹוֵתר  ד  ַהּצַ ַעל  ֵרׁש  ִיְתּפָ ְלׁשֹוִני  ל  ּכָ
ַנת ֲחַז"ל:  ְוַתּקָ

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־לֵֹהינּו  ֲא־ֹדָני  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
רֹות: רּומֹות ּוַמַעׂשְ נּו ְלַהְפִריׁש ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

רּוָמה  ּתְ אן ֲהֵרי הּוא  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ ָהֹעֶדף ֵמֶאָחד  ַהּיֹוֵתר 
ֶאָחד  אֹותֹו  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  ל  )ּכָ ָצפֹון  ַצד  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
ל  ַצד ָצפֹון ׁשֶ מֹותֹו ּבְ ָעה ֲחָלִקים ּכְ ׁשְ אן ְועֹוד ּתִ ׁש ּכָ ּיֵ ָאה ׁשֶ ִמּמֵ

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. ר ִראׁשֹון )ּכָ רֹות ֲהֵרי הּוא ַמֲעׂשֵ ַהּפֵ

ָעׂשּוי  ר ִראׁשֹון,  יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעׂשִ ׁשֶ אן  ּכָ ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ ֶאָחד  אֹותֹו 
ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  ל  )ּכָ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ
ר  ל ִמין ַעל ִמינֹו(. ְוִאם ָצִריְך ַמֲעׂשֵ רֹות )ּכָ ל ַהּפֵ ְדרֹוָמם ׁשֶ ּבִ

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. ְדרֹוָמם )ּכָ ר ָעִני ּבִ ָעִני, ְיֵהא ַמֲעׂשֵ

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא-לֵֹהינּו  ֲאֹדָנ-י  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִני: ר ׁשֵ ְדיֹון ַמֲעׂשֵ נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

ַע  ְטּבֵ ּמַ רּוָטה ּבַ ל הּוא ְוֻחְמׁשֹו ַעל ּפְ ִני ְיֵהא ְמֻחּלָ ׁשֵ ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ
ַעל ְיֵדי  ת ׁשֶ רֹוֹ ַעׂשְ "ֶקֶרן ַהּמַ ֻיֶחֶדת ְלִחּלּול ֶזה ּבְ ַהּמְ
רֹות ְרָבעי,  אן ּפֵ ֶרן. ִאם ֵיׁש ּכָ ָנֵאי ַהּקֶ ִפי ּתְ ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך" ּכְ
ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ַע  ְטּבֵ ּמַ ּבַ רּוָטה  ּפְ ם  ַעל  ְוֻחְמׁשָ ִלים ֵהם  ְמֻחּלָ ִיְהיּו 
ִפי  ַעל ְיֵדי ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך" ּכְ ת ׁשֶ רֹוֹ ַעׂשְ "ֶקֶרן ַהּמַ ְלִחּלּול ֶזה ּבְ

ֶרן: ָנֵאי ַהּקֶ ּתְ

)ללא    זה  נוסח מעשרות  אומרים עליהם  לאחר ט"ו בשבט 
ברכת פדיון מעשר שני(:

ּתֹוָרה  ין  ּדִ י  ּפִ ַעל  טֹוב  ַהּיֹוֵתר  ד  ַהּצַ ַעל  ֵרׁש  ִיְתּפָ ְלׁשֹוִני  ל  ּכָ
ַנת ֲחַז"ל:  ְוַתּקָ

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־לֵֹהינּו  ֲא־ֹדָני  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
רֹות: רּומֹות ּוַמַעׂשְ נּו ְלַהְפִריׁש ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

רּוָמה  ּתְ הּוא  ֲהֵרי  אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ ֵמֶאָחד  ָהֹעֶדף  ַהּיֹוֵתר 
ָאה  ִמּמֵ ֶאָחד  ִמינֹו(.אֹותֹו  ַעל  ִמין  ל  )ּכָ ָצפֹון  ַצד  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
ל  ׁשֶ ָצפֹון  ַצד  ּבְ מֹותֹו  ּכְ ֲחָלִקים  ָעה  ׁשְ ּתִ ְועֹוד  אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
אֹותֹו  ִמינֹו(.  ַעל  ִמין  ל  )ּכָ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ הּוא  ֲהֵרי  רֹות  ַהּפֵ
רּוַמת  ר ִראׁשֹון, ָעׂשּוי ּתְ יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעׂשִ אן ׁשֶ ּכָ ָאה ׁשֶ ֶאָחד ִמּמֵ
רֹות  ל ַהּפֵ ְדרֹוָמם ׁשֶ ִני ּבִ ר ׁשֵ ל ִמין ַעל ִמינֹו(.  ּוַמֲעׂשֵ ר )ּכָ ַמֲעׂשֵ
ָעִני  ר  ְיֵהא ַמֲעׂשֵ ָעִני,  ר  ְוִאם ָצִריְך ַמֲעׂשֵ ל ִמין ַעל ִמינֹו(.  )ּכָ
ל הּוא  ִני ְיֵהא ְמֻחּלָ ר ׁשֵ ֲעׂשֵ ל ִמין ַעל ִמינֹו(. ַהּמַ ְדרֹוָמם )ּכָ ּבִ
"ֶקֶרן  ּבְ ֶזה  ְלִחּלּול  ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ַע  ְטּבֵ ּמַ ּבַ רּוָטה  ּפְ ַעל  ְוֻחְמׁשֹו 
ֶרן. ִאם  ָנֵאי ַהּקֶ ִפי ּתְ ַעל ְיֵדי ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך" ּכְ ת ׁשֶ רֹוֹ ַעׂשְ ַהּמַ
רּוָטה  ם  ַעל ּפְ ִלים ֵהם ְוֻחְמׁשָ רֹות ְרָבעי, ִיְהיּו ְמֻחּלָ אן ּפֵ ֵיׁש ּכָ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ת  רֹוֹ ַעׂשְ ַהּמַ "ֶקֶרן  ּבְ ֶזה  ְלִחּלּול  ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ַע  ְטּבֵ ּמַ ּבַ

ֶרן: ָנֵאי ַהּקֶ ִפי ּתְ ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך" ּכְ

*לגבי כלל הפירות הולכים לפי החנטה וצריך לברר על כל פרי בנפרד האם החנטה לא התחילה אחרי ט"ו בשבט. אם יודעים שהחנטה התחילה אחרי, או שיש 
ספק - אין מברכים. לגבי פירות הדר )בדומה לאתרוג( - יש ספק האם הולכים לפי הלקיטה, ולכן אם לקיטתם הייתה אחרי טו בשבט אין לברך על מעשר שני.


