
הוראות:
יפריד קצת יותר ממאית )יותר מאחוז( מהפירות/הירקות שלפניו. א. 

אם יודע בודאי שהפירות/הירקות אינם מעושרים )'טבל ודאי'( ובודאי אינם פירות של עץ בשנתו הרביעית, יברך לפני אמירת הנוסח:
רֹות: רּומֹות ּוַמַעׂשְ נּו ְלַהְפִריׁש ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אמירת הנוסח:

ל ִמין ַעל ִמינֹו[.  ַצד ְצפֹונֹו ]ּכָ דֹוָלה ּבְ רּוָמה ּגְ י, ֲהֵרי הּוא ּתְ ִהְפַרְדּתִ ֶ ַמה ּשׁ אן ּבְ ׁש ּכָ ּיֵ ָאה ׁשֶ "ַהּיֹוֵתר ֵמֶאָחד ִמּמֵ

ְצָרִכים[ ֲהֵרי  רֹות ]ַהְיָרקֹות/ַהּמִ ל ַהּפֵ ַצד ָצפֹון ׁשֶ מֹותֹו ּבְ ָעה ֲחָלִקים ּכְ ׁשְ אן ְועֹוד ּתִ ׁש ּכָ ּיֵ ָאה ׁשֶ אֹותֹו ֶאָחד ִמּמֵ
ל ִמין ַעל ִמינֹו[.  ר ִראׁשֹון ]ּכָ ֵהם ַמֲעׂשֵ

ל ִמין ַעל ִמינֹו[.   ר ]ּכָ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ר, ָעׂשּוי ּתְ יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעׂשִ ָאה ׁשֶ אֹותֹו ֶאָחד ִמּמֵ

ל ִמין ַעל ִמינֹו[ ְצָרִכים[ ]ּכָ רֹות ]ַהְיָרקֹות/ַהּמִ ל ַהּפֵ ְדרֹוָמם ׁשֶ ִני ּבִ ר ׁשֵ ּוַמֲעׂשֵ

ל ִמין ַעל ִמינֹו[". ְצָרִכים[ ]ּכָ רֹות ]ַהְיָרקֹות/ַהּמִ ל ַהּפֵ ְדרֹוָמם ׁשֶ ר ָעִני ּבִ ר ָעִני, ִיְהֶיה ַמֲעׂשֵ ְוִאם ָצִריְך ַמֲעׂשֵ

אם יודע בודאי שהפירות/הירקות אינם מעושרים )‘טבל ודאי’(, וגם יודע בודאי שהפירות גדלו בשנת ‘מעשר שני’ יברך לפני אמירת המשך הנוסח:
ִני: ר ׁשֵ ְדיֹון ַמֲעׂשֵ נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ימשיך ויאמר:

ַע  ְטּבֵ ּמַ ּבַ ֶרַבע  תֹוֶסֶפת  ּבְ ְויֹו  ׁשָ ּבְ אֹו  ָוֶרַבע  רּוָטה  ּפְ ַעל  ְוֻחְמׁשֹו  הּוא  ל  ְמֻחּלָ ִיְהֶיה  אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִני  ׁשֵ ר  ֲעׂשֵ "ַהּמַ
"ד. רֹות ַחּבַ ַעׂשְ ֶקֶרן ַהּמַ ּבְ ַהְמֻיֶחֶדת ִלי ְלִחּלּול ׁשֶ

"ד. רֹות ַחּבַ ַעׂשְ ֶקֶרן ַהּמַ ַע ַהְמֻיֶחֶדת ִלי ּבְ ְטּבֵ ּמַ רּוָטה ָוֶרַבע ּבַ ל הּוא ְוֻחְמׁשֹו ַעל ּפְ אן ְרָבִעי ִיְהֶיה ְמֻחּלָ ְוִאם ֵיׁש ּכָ

את מה שהפריד )היותר ממאית/ יותר מאחוז( יש לעטוף בשקית ולשים בפח. ב. 
שאר הפירות/ירקות כשרים לאכילה. ג. 

קרן
המעשרות

 בפיקוח בי"ד חב"ד
רבני חב"ד באה"ק

ב"ה

הבהרות:
במצבים מסוימים המפורטים במסגרות לקמן יש לברך את הברכות המופיעות. . 1

המסתפק אם צריך לברך – לא יברך )ההפרשה כשרה גם ללא ברכה(.
המילים 'כל מין על מינו' המופיעות בסוגריים בנוסח, מיועדות למי שמעשר מכמה . 2

מינים שונים של פירות יחד. המעשר מין אחד בלבד, אינו צריך לומר מילים אלו.
להפריש מהם . 3 ואין  באכילה  ואסורים  ערלה  הם  שנים הראשונות  פירות בשלוש 

תרומות ומעשרות אלא זורקם. פירות של שנה רביעית )'רבעי'( פטורים מהפרשת 
פדיון  נוסח  מיוחדת.  בברכה  מטבע  על  בפדיון  חייבים  אך  מעשרות,  תרומות 
ה'רבעי' וברכתו מופיע בתחתית העמוד. פירות שספק אם הם מהשנה הרביעית, 

חייבים במעשר ובפדיון ללא ברכה כפי שמופיע בנוסח הכללי לקמן. 
המתקשה לומר את כל הנוסח הכללי )מאיזו סיבה שהיא( יכול לומר את הנוסח . 4

המקוצר המופיע לאחר הנוסח הכללי.

סדר ונוסח 
הפרשת תרומות 

ומעשרות
למנויי ‘קרן המעשרות חב"ד’

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות המקוצר*:
)*למתקשים לומר את הנוסח הכללי מאיזו סיבה שהיא(

יפריד קצת יותר ממאית )יותר מאחוז( מהפירות/ירקות שלפניו. בפירות וירקות אשר ודאי  א. 
אינם מעושרים )טבל ודאי( יברך את ברכת הפרשת תרומות ומעשרות המופיעה למעלה.

ִני ּוְרָבִעי ָיחּולּו,  ר ׁשֵ ל ַהַהְפָרׁשֹות ְוִחּלּוֵלי ַמֲעׂשֵ יאמר את הנוסח המקוצר: "ּכָ ב. 

ְרׁשּוִתי". ּבִ "ד ׁשֶ רֹות ַחּבַ ַעׂשְ נַֹסח ֶקֶרן ַהּמַ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
את מה שהפריד )היותר ממאית/ יותר מאחוז( יש לעטוף בשקית ולשים בפח. ג. 

שאר הפירות/ירקות כשרים לאכילה. ד. 

קרן המעשרות חב"ד - בפיקוח בי"ד רבני חב"ד

 נוסח פדיון 
פירות רבעי

 פירות שידוע בודאי שהם משנה רביעית לנטיעתם 
יש לפדותם בברכה.

יברך: 

ר  ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְדיֹון ְרָבִעי. נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ויאמר:

ִלים ֵהם  אן ִיְהיּו ְמֻחּלָ ּכָ רֹות ָהְרָבִעי ׁשֶ  ּפֵ
ַע ַהְמֻיֶחֶדת ִלי  ְטּבֵ ּמַ רּוָטה ָוֶרַבע ּבַ ם ַעל ּפְ ְוֻחְמׁשָ

"ד. רֹות ַחּבַ ַעׂשְ ֶקֶרן ַהּמַ ּבְ ְלִחּלּול ׁשֶ
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