
יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדבס”ד

ביאור נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות

בכדי להבין את נוסח ההפרשה יש להקדים: 

א. את סדר ההפרשה בזמן שבית המקדש קיים. 

ב. את סדר ההפרשה בימינו. 

ג. את משמעות המילים בנוסח המקובל.

א. סדר ההפרשה בזמן בית המקדש:

בזמן המקדש - אדם המגדל פירות  - חייב להפריש ארבעה דברים לפי הסדר הבא: א תרומה 
גדולה ב מעשר ג תרומת מעשר ד מעשר שני או לחלופין מעשר עני. )פירות משבעת המינים 

חייבים גם בביכורים(.

תרומה גדולה ניתנת לכהן, והכמות אינה מוגדרת מהתורה. אך חכמים תיקנו לאדם ממוצע 
)עין בינונית( לתת אחד חלקי חמישים. )תרשים 1( תרומה זו היא קדושה, וניתן לאכול אותה 

רק על פי התנאים הנדרשים.

לאחר הפרשת תרומה גדולה, על האדם להפריש מעשר )עשירית( משאר התבואה, ולתתה 
ללוי. )תרשים 2(.

מעשר

תרומה



בס”ד

עם קבלת המעשר, על הלוי להפריש תרומת מעשר – מעשר מן המעשר – כלומר 
עשירית מתוך העשירית שהוא קיבל, ולתתה לכהן )תרשים 3(.

   
תרומת המעשר הינה קדושה ומותרת לאכילה בתנאי תרומה גדולה, אך שאר המעשר 

הנשאר בידי הלוי לאחר הפרשת תרומת המעשר, מותר באכילה ללא שום תנאים.

לסיכום ביניים: מתוך כלל התבואה, רק התרומה ותרומת המעשר הם קדושים ונדרשים 
לתנאים מיוחדים. 

לאחר הפרשת חלקים אלו ישנה עוד הפרשת מעשר – עשירית מתוך התבואה הנותרת- 
המשתנה לפי שנות הגידול של הפירות: )ראה 2 טבלאות שיוך בהמשך( פירות השייכים 
לשנה א’ ב’  ד’ וה’ משנות השמיטה יש להפריש את המעשר השני ולאוכלו בירושלים. אם 
קשה לשנע את הפירות לירושלים, ניתן להעביר את הקדושה למטבעות שוות ערך )חילול 
מעשר( ולהשתמש בכסף בירושלים בהתאם להלכות הנדרשות. באם בעל הפרות הוא זה 

שמחלל את המעשר, עליו להוסיף 25 אחוזים נוספים לערך הכספי.

פירות השייכים לשנים ג’ ו ו’ משנות המעשר יש לתת את המעשר השני לעניים..

מה עושים כיום? 

תרומה גדולה: מפרישים חלק כל שהוא )היות ומבחינת התורה אין גודל נדרש(.

מעשר: מפרישים עשירית, אך אין צורך לתת ללוי. )יש נוהגים לתת ללוי את הערך הכספי(.

תרומת מעשר: מפרישים  עשירית מהעשירית )אחד חלקי מאה מהכמות המקורית(. עוטפים 
אותו יחד עם התרומה הראשונה ומשליכים לאשפה. 

מעשר שני: )יש לעיין בטבלת השנים וטבלת ‘מצב קובע’ בהמשך בכדי לדעת את שנת שיוך הפרי( 
מפרישים עשירית מהכמות הנותרת, ומעבירים את הקדושה לפרוטה אחת )ניתן להשתמש מספר 

פעמים באותו מטבע לפי מספר הפרוטות שיש בו, וכן להעביר גם את החומש לאותו פרוטה(, 

לאחר מכן יש להשמיד את המטבע. היות וישנם כמה פרטי דינים בחלק זה, מומלץ להירשם 

לאחת מקרנות המעשר, ולהעביר את הקדושה למטבע שלהם, והם מטפלים בפרטים 

ההלכתיים  הנדרשים.

תרומת מעשר       
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 )שנת שמיטה(תשע”ה

מעשר שנישנה אתשע”ו

מעשר שנישנה בתשע”ז

מעשר ענישנה גתשע”ח

מעשר שנישנה דתש”ט

מעשר שנישנה התש”פ

מעשר ענישנה ו תשפ”א

 )שנת שמיטה(תשפ”ב

מעשר עני: פרות משנים ג’ ו ו’ נותנים את המעשר השני או את ערכו הכספי לעני. חובה זו כיום, 
היא רק אם יודעים בבירור שלא הופרשו תרומות ומעשרות.

וכעת לנוסח ההפרשה:

לפני קריאת הנוסח, יש לשים בצד קצת יותר מאחד חלקי מאה מכל אחד מסוגי הפירות והירקות. )1( 

לאחר מכן יש לברך את הברכה רק אם יודעים בוודאות: א. שהפירות גדלו 
באותם חלקים בארץ ישראל החייבים הלכתית בתרומות ומעשרות וב. לא הופרשו מהם 

תרומות ומעשרות. )בכל מקרה של ספק עדיף לא לברך כלל(: ברוך אתה . . 
לאחר מכן אומרים את נוסח ההפרשה – “היותר מאחד ממאה שיש כאן )2( הרי הוא תרומה גדולה 

בצד צפונו ]כל מין על מינו[. אותו אחד ממאה שיש כאן )3( ועוד
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תשעה חלקים כמותו בצד צפון )3( של הפירות ]כל מין על מינו[ הרי הם  מעשר 
ראשון. אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון )4( עשוי תרומת מעשר ]כל מין על 

מינו[.

ומעשר שני בדרומם של הפירות )5( ]כל מין על מינו[. ומחולל הוא וחומשו על פרוטה במטבע 
שייחדתי לחילול מעשר שני ]או על פרוטה שייחד הממונה על קרן לחילול מעשר שני[. 

ואם צריך מעשר עני יהא מעשר עני בדרומם של הפירות ]כל מין על מינו[”.

שייכים ל . . תאריך קובעמצב קובעסוג הפרי

שנה זוראש השנהנקטפו אחריירקות

שנה זוראש השנההגיעו לשליש גודלם אחריתבואה וקטנית

שנה זוט”ו בשבטנקטף מהעץ אחריאתרוג

)לפי דעת המחבר( הגיעו פירות עץ
לשליש גודלם אחרי

שנה זוט”ו בשבט

שנה זוט”ו בשבטהגיעו לשליש גודלם אחריפירות הדר

שנה קודמתט”ו שבטנקטפו לפני פירות הדר

הגיעו לשליש לפני ט”ו פירות הדר
בשבט, ונקטפו אחרי

ספק ויחמיר לפי 2 ט”ו בשבט
השנים

ההלכות בלוח זה מבוססים ברובם על ספר שמירת הכשרות. מומלץ מאד לעיין במקור. 
לעיון נוסף: רמב”ם הלכות תרומות פרק א. שולחן ערוך יורה דעה סימן שלא. ספר הכשרות 

פרק ט”ו ובמקומות המסומנים שם.

עריכה: שלמה אליעזר הכהן כץ 
לזכר נשמת הרב זלמן ניתן פנחס בן הרב יעקב נוטיק

לזכות התגלות כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א מיד ממש

4

קרן המעשרות חב”ד
היא קרן לפדיון מעשר שני ורבעי מפירות וירקות שע”י ארגון ‘יפוצו מעיינותיך’

עבר הגהה של הרב מנחם הכהן

אנו מתכוננים להפיק חוברת מרשימה ומפורטת שמסבירה את מהלך
המעשרות ונוסח ההפרשה. זו גרסא ראשונית ונשמח לקבל הערות. 


