
ביעור מעשרות
ב"ה

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                               חודש ניסן תשפ"ב

ביום כ' ניסן, ערב שביעי של פסח בשנת השמיטה )וכן בשנה הרביעית לשנות השמיטה(, חייב כל אדם 	 זמן הביעור
להוציא מביתו  את כל המעשרות שהפריש מתבואתו בשנים שעברו והיו מונחים עד עתה בביתו.

מה כולל 
הביעור

מצות הביעור כוללת הפרשת כל התרומות מן הפירות והירקות שהנן טבל )שלא הפרישו מהם תרו"מ(: 	 
תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני, מעשר עני וחלה. 

וכן לתת את המתנות שצריכים לתיתם – לאלו שראויים לקבלם. 	 
כמוכן יש לבער את המעשר שני שברשותו, וכן לבער את הרבעי שברשותו.	 
מצות הביעור חלה על יבול שלשת השנים הקודמות. כלומר: בשנה זו, שנת השמיטה תשפ"ב, יש לבער 	 

את התרומות והמעשרות מיבול שלשת השנים: תשע"ט, תש"פ ותשפ"א.
פירות שחנטו בשנה זו לאחר ט"ו בשבט – אינם חייבים בביעור, משום שאינם משתייכים ליבול שלשת 	 

השנים הקודמות. )מלבד זאת: הינם פירות שביעית, ואין מפרישים מהם תרומות ומעשרות(.
אולם פירות חורף מבכירים, )כגון אפרסק מזנים מבכירים, שסק או נקטרינה(, שחנטו בשנה זו לפני ט"ו 	 

בשבט, יש הסוברים שהם משתייכים לשנת המעשר הקודמת, ואם כבר נקטפו מן העץ – הרי הם חייבים 
בביעור.

ההפרשה 
והביעור

תרומה גדולה 
ותרומת מעשר

מעשר ראשוןחלה
מעשר שני 

ורבעי
גידולי השנים ג, ו

כיוון שבזמן 
הזה לא נוהגים 

לתיתם לכהן, אלא 
נוהגים לשרפם 

או לקוברם, חובה 
להפרישם לפני 
הביעור, אך אין 

חובה לשורפם או 
לקוברם.

יש להפריש 
את החלה לפני 

זמן הביעור, 
ויש אומרים 

שצריך גם 
לבערה. ולכן 
יש להפריש 

חלה מן המצות 
בערב שביעי 

של פסח.

מעיקר הדין צריך 
לנותנו ללוי, אך בזמן 

הזה מותר לאכלו 
ואין חובה לנותנו 

ללוי. ויותר טוב 
שילווה ללוי סכום 

כסף, ולאחר מכן בכל 
פעם שיפריש מעשר 

ראשון יקזז סכום 
מועט מההלוואה 

וייקח הפירות לעצמו 
)ובאופן זה אף לא 
יגיע למצב שבערב 

שש"פ נשאר בביתו 
מעשר ראשון(

יש להפרישם 
ולחללם – הם 

וחומשם על 
שוה פרוטה, 

ואת אותה 
פרוטה יש 

לאבד על ידי 
היתוך, זריקה 
לים, שחיקה 

או איבוד 
צורת המטבע 

וזריקתה 
למקום שלא 
ימצאו אותה 
וישתמשו בה

יש להפריש מעשר עני 
ולתיתו לעני. 

וי"א שבימינו מותר 
לאכלו ואין חובה 

לנותנו לעני. ויותר 
טוב שילווה לעני 

סכום כסף, ולאחר מכן 
בכל פעם שיפריש 

מעשר עני יקזז סכום 
מועט מההלוואה 

וייקח הפירות לעצמו 
)ובאופן זה אף לא 
יגיע למצב שבערב 

שש"פ נשאר בביתו 
מעשר עני(.

אופן 
הביעור

מי שיש בידו מטבע גדולה של מעשר שני, עליו לבערה בזמן הביעור. ניתן לחללה מקודם – היא וחומשה 	 
– על מטבע קטנה של 10 אגורות, ויאמר: "כל מטבעות של מע"ש ונטע רבעי מחוללים הם וחומשם על 

מטבע זה", 
ואח"כ יאבד את המטבע הקטנה באחת הדרכים הבאות:	 
לזרקו לים, או לאבד את צורתץ המטבע שלא יהיה ראוי לשימוש, או שיחלל את המטבע על פרי שלא 	 

בא במגע עם מים ולא הוכשר לקבל טומאה )כגון שקד סגור )וי"א אף בסוכר(( ולאבדו באחת הדרכים 
האמורות.

המשך בעמוד הבא <<<
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פירות 
שטרם 
נגמרה 

מלאכתם

אין חיוב לגמור את מלאכתם בזמן הביעור ולהפריש מהם את מתנותיהם, אלא ניתן להמתין עד שתגמר 	 
מלאכתם ורק אז להפריש מהם את המתנות ולבערם כדין. ולכן יין שהונח לתסוס עם קליפותיו, אין חובה 

לסננו בזמן הביעור ולהפריש ממנו תרומות ומעשרות. וכל שכן שפירות המחוברים באילן, שאין חובה 
לקוטפם כדי לבער את מעשרותיהם.

פירות שהם ספק טבל, חובה להפריש מהם את התרומות והמעשרות, ואף לבער את המעשר שני.	 ספק טבל

ביעור 
בריחוק 

מקום

מי שבידו כמות גדולה של טבל ודאי הסגור בקופסאות, ואינו יכול לפותחם משום הפסד מרובה, יכול 	 
בשעת הדחק להפקיר את הטבל שברשותו בפני שלשה מאוהביו, ולא יתכוון לזכות בו, אלא בכל פעם 

יזכה במה שרוצה להשתמש ויפריש ויבער את התרומות והמעשרות מיד.
בספק טבל, כשהגיע זמן הביעור ויש חשש הפסד לפתוח את כל הקופסאות, מותר להפריש גם על 	 

קופסאות סגורות )אך בתנאי שיהיו מתוצרת כל מפעל בנפרד(.
מי שפירותיו רחוקים ממנו, יפריש ממקומו על ידי קריאת שם, )כלומר: שיאמר שתרומה גדולה תחול בצד 	 

פלוני וכן לכל המתנות יקבע מקום מסויים(, ויבערם כשיגיע אליהם. וכל זה בתנאי שאין חשש שבינתיים 
יאכלו בני ביתו את הפירות שקבע לתרומה או לתרומת מעשר, וכן שאין חשש שיטעה אילו פירות קבע 

לתרומה ולתרומת מעשר.

לא ביער 
בזמנו

מי שלא ביער את פירותיו בזמן הביעור חייב לבערם לאחר מכן, ויש אומרים שאינו יכול לחלל את 	 
המעשר שני ועליו לבער את הפירות.

המנויים 
לקרנות 
מעשרות

מי שמנוי על קרן מעשרות, יכול לסמוך על הקרן שמבערת את המעשרות, אלא אם כן קיבל מהם הודעה 	 
אחרת.

הדברים שהתבארו לעיל )אודות הביעור( הם למי שאינו מנוי על אחד מקרנות אלו.	 


