


ואומר )נוסח זה נאמר גם בספק טבל. וכשהם יותר ממין אחד יאמר בכל 
ההפרשה 'כל מין על מינו'(

המפריש תרומות ומעשרות יוציא מהפירות מעט יותר מאחד ממאה.

ואם הם טבל ודאי יברך 

נּו נּו ְבִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ּבָ
כשמחלל על פירות אומר
ִני: ר ֵשׁ ַעל ִחּלּול ַמֲעֵשׂ

כשמחלל על כסף אומר
ִני: ר ֵשׁ ְדיֹון ַמֲעֵשׂ ַעל ּפִ

בשנות מעשר שני )א,ב,ד,ה,( יאמר

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. רֹות )ָכּ ־ּפֵ ּלַ רֹום ׁשֶ ַצד ּדָ ִני ְיֶהא ּבְ ר ֵשׁ ּוַמֲעׂשֵ

נוסח ההפרשה על־פי הרמב"ם ושלחן ערוך
)רמב"ם ס' זרעים הלכות תרומות פ"ג, כ"ד - שלחן ערוך יורה דעה סי' של"א ס' כ"ח(

ׁש  ּיֵ ָאה ֶשׁ ֵאר ֶטֶבל. ְוַהּיֹוֵתר ֵמֶאָחד ִמּמֵ אן ִיׁשָּ ח ּכָ ָנּ ּמֻ ָאה ׁשֶ ֶאָחד ִמּמֵ
ל ִמין ַעל  ַצד ְצפֹונֹו ַעל ַהּכֹל )ּכָ דֹוָלה ּבְ רּוָמה ּגְ אן, ֲהֵרי הּוא ּתְ ּכָ
ָעה  ׁשְ ֵאר ֶטֶבל, ְועֹוד ִתּ ִיּׁשָּ י ׁשֶ ָאַמְרּתִ ָאה ׁשֶ ִמינֹו(. אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ
ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ֵהם  ֲהֵרי  רֹות,  ־ּפֵ ּלַ ׁשֶ ְצפֹוָנן  ַצד  ְבּ מֹותֹו  ּכְ ים  ֲחַלִקּ
ר ִראׁשֹון,  יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעִשׂ ָאה ֶשׁ ל ִמין ַעל ִמינֹו(. אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ )ּכָ

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. ר ַעל ַהּכֹל )ּכָ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ָעׂשּוי ּתְ
)נוסח ההפרשה על־פי שיטת החזון איש

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. אותֹו ֶאָחד  ַצד ָצפֹון )ָכּ דֹוָלה ּבְ רּוָמה ּגְ אן ֲהֵרי הּוא ּתְ ׁש ּכָ ּיֵ ָאה ֶשׁ ַהּיֹוֵתר ֵמֶאָחד ִמּמֵ
ל ִמין  ר ִראׁשֹון )ָכּ רֹות ֲהֵרי ֵהם ַמֲעׂשֵ ־ּפֵ ּלַ ַצד ְצפֹוָנן ׁשֶ מֹותֹו ּבְ ים ּכְ ָעה ֲחַלִקּ ׁשְ אן ְועֹוד ִתּ ׁש ּכָ ּיֵ ָאה ׁשֶ ִמֵמּ
ל ִמין ַעל ִמינֹו(.( ר )ָכּ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ר ִראׁשֹון ְיֶהא ָעׂשּוי ּתְ יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעִשׂ ָאה ֶשׁ ַעל ִמינֹו(. אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות

אם הם טבל ודאי יברך קודם ההפרשה

נּו   נּו ְבִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ּבָ
רֹות: רּומֹות ּוַמַעׂשְ לעצמו ְלַהְפִריׁש ּתְ

רֹות: רּומֹות ּוַמַעְשׂ ת ּתְ לאחרים ַעל ַהְפָרׁשַ



ל הּוא ְוֻחְמׁשֹו ויאמר )גם בספק טבל( ּוְמֻחּלָ
)וכשאין מוסיף חומש, כגון שמחלל פירות חבירו, ידלג על התיבות 'הוא וחומשו'(

כשמחלל על ככר או על פרי אומר

ר ֶזה ּכָ ַעל ּכִ
ִרי ֶזה: או ַעל ְפּ

כשמחלל על כסף אומר  

יָה ֵיַּחְדּתִ ע ׁשֶ ַמְטּבֵ רּוָטה ּבְ ַעל ּפְ
ִני: ר ֵשׁ ְלִחּלּול ַמֲעֵשׂ

 ובשנות מעשר עני )ג, ו,( יאמר במקום 'ומעשר שני' וכו'

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. רֹות )ָכּ ־ּפֵ ּלַ רֹום ׁשֶ ַצד ּדָ ר ָעִני ְיֶהא ּבְ  ּוַמֲעׂשֵ
ר ָעִני ְיֶהא  ואם הוא מסופק מאיזו שנה הם, יאמר אחרי שחילל ְוִאם ָצִריְך ַמֲעׂשֵ

ל ִמין ַעל ִמינֹו(. רֹות )ָכּ ־ּפֵ ּלַ רֹום ׁשֶ ַצד ּדָ ר ָעִני ּבְ ַמֲעׂשֵ

נוסח ההפרשה בקצרה
למי שאינו זוכר בדיוק את נוסח ההפרשה, יכול לומר )לאחר שהפריש יותר מאחד ממאה(

ִני ּוְרָבִעי, ָיחּולּו  ר ׁשֵ ל ַהַהְפָרׁשֹות )התרומות והמעשרות( ְוִחּלּוֵלי ַמֲעׂשֵ ּכָ
ְרׁשּוִתי: ְמָצא ּבִ ִנּ ּנֹוַסח ׁשֶ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּדָ ַכּ

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות

ואם ישנו ספק אם הם פירות רבעי, אומר הנוסח בלא הברכות, ואח"כ ימשיך ויאמר

יָה  ֵיַּחְדּתִ ע ׁשֶ ַמְטּבֵ רּוָטה ּבְ ל הּוא ְוֻחְמׁשֹו  ַעל ּפְ ִאם ֵהם ְרָבִעי ְיֶהא ְמֻחּלָ
ִני ּוְרָבִעי. ר ֵשׁ ְלִחּלּול ַמֲעֵשׂ

פירות שהם רבעי ודאי, אינו מעשרם אלא רק מחללם ומברך קודם החילול

נּו ַעל  נּו ְבִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ּבָ
ְדיֹון ֵנַטע ְרָבִעי: ּפִ

ם  ִלים ֵהם ְוֻחְמׁשָ רֹות ָהֵאּלּו ְמֻחָלּ ומחללם על שווה פרוטה ואומר ֲהֵרי ַהּפֵ

ִרי ֶזה(. ר ֶזה( )או ַעל ּפְ ָכּ רּוָטה זֹו )או ַעל ּכִ ַעל ּפְ



כדי לקיים הפרשת תרומות ומעשרות כהלכתן ראוי להפריש כסדר דלהלן:
לפני ההפרשה:

רכז במקום אחד את כל המצרכים הטעונים הפרשה. •

אם המצרכים נמצאים באריזות סגורות, פתח אותם. •

אם מצרכים מסוג אחד נמצאים בכמה אריזות, הצמד אריזות אלה זו לזו. )אם קשה לרכז את המצרכים  •
או לפתוח את האריזות, יש לשאול שאלת חכם אם אפשר להפריש בלא זה(.

שים לב שהמצרכים, ובמיוחד מצרכים נזילים )כגון: יין, מיצים וכד'(, לא ינועו בזמן ההפרשה. •

הפרד קצת יותר מאחד ממאה )1% ועוד קצת( מכל מין. •

בטבל ודאי יש לברך קודם אמירת נוסח ההפרשה "להפריש תרומות ומעשרות".  •

כשהפירות בוודאי חייבים במעשר־שני, יש לברך קודם אמירת נוסח החילול "על פדיון מעשר־שני". •

יש לדעת קודם ההפרשה אם הפירות חייבים במעשר שני או במעשר עני. והדבר תלוי לפי השנים  •
)א.ב.ד.ה. – מעשר שני  ג.ו. – מעשר עני(. שנת המעשר מתחלפת, ברוב הגידולים בא' בתשרי ובפירות 
האילן בט"ו בשבט. וכן לפי השלב הקובע לכל מין, דהיינו לפי החנטה בפירות האילן, והלקיטה בירקות, 

והבאת שליש בתבואה, קטניות, זיתים וענבים.

אין להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלו בשנה זו על פירות שגדלו בשנה אחרת. ואם הפריש,  •
לא עשה כלום, והכל נשאר טבל.

מעשר שני יש לחלל על פרוטה, ולכן יש לייחד מטבע לכך. ערך הפרוטה הוא 1/40 מערך גרם כסף  •
)ערך הכסף משתנה מידי פעם, וראוי לבדוק זאת בכדי לחשב את כמות החילולים במטבע. כיום, כסלו 
ה'תשע"ג שווי הפרוטה הוא: כ- 14 אגורות, נמצא שבמטבע 1 ש"ח אפשר לחלל 6 פעמים(. לאחר 
שנתמלאה המטבע בקדושת מעשר שני, מביא מטבע אחרת, ומחלל את כל הפרוטות שבמטבע על 

פרוטה אחת במטבע השנייה, או על פרי שווה פרוטה, ואז יכול לחלל שוב על מטבע הראשונה.

ההפרשה  • נוסח  אמירת  על־ידי  המעשר־שני  וחילול  והמעשרות  התרומות  הפרשת  את  בצע  עתה 
והחילול.

אחר ההפרשה
קבור את התרומה הגדולה ותרומת־המעשר )החלקים שהפרדת( או עטוף אותן היטב והניחן באשפה. •

תרומת נוזלים יש לשפוך, ולפני השימוש בכלי יש לשטפו. •

אם הפרשת מעשר־עני מטבל ודאי, עליך ליתנו לעני או לגבאי צדקה. •

יש שנותנים ללוי מעשר־ראשון שהופרש מטבל ודאי. •

מומלץ לעיין בספרי הפוסקים ליתר שאר הלכות תרומות ומעשרות. •

סדר הפרשת תרומות ומעשרות


