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קרן
המעשרות
חב"ד

הבהרות:
1 .1במצבים מסוימים המפורטים במסגרות לקמן יש לברך את הברכות המופיעות.
המסתפק אם צריך לברך – לא יברך (ההפרשה כשרה גם ללא ברכה).
2 .2המילים 'כל מין על מינו' המופיעות בסוגריים בנוסח ,מיועדות למי שמעשר מכמה
מינים שונים של פירות יחד .המעשר מין אחד בלבד ,אינו צריך לומר מילים אלו.
3 .3פירות בשלוש שנים הראשונות הם ערלה ואסורים באכילה ואין להפריש מהם
תרומות ומעשרות אלא זורקם .פירות של שנה רביעית ('רבעי') פטורים מהפרשת
תרומות מעשרות ,אך חייבים בפדיון על מטבע בברכה מיוחדת .נוסח פדיון
ה'רבעי' וברכתו מופיע בתחתית העמוד .פירות שספק אם הם מהשנה הרביעית,
חייבים במעשר ובפדיון ללא ברכה כפי שמופיע בנוסח הכללי לקמן.
4 .4המתקשה לומר את כל הנוסח הכללי (מאיזו סיבה שהיא) יכול לומר את הנוסח
המקוצר המופיע לאחר הנוסח הכללי.

בפיקוח בי"ד
רבני חב"ד באה"ק

סדר ונוסח
הפרשת תרומות
ומעשרות
למנויי ‘קרן המעשרות חב"ד’

הוראות:
א .יפריד קצת יותר ממאית (יותר מאחוז) מהפירות/הירקות שלפניו.
אם יודע בודאי שהפירות/הירקות אינם מעושרים ('טבל ודאי') ובודאי אינם פירות של עץ בשנתו הרביעית ,יברך לפני אמירת הנוסח:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא-ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ָּונ ּו לְ ַה ְפ ִר ׁ
יש ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת:
אמירת הנוסח:

[כל ִמין ַעל ִמינוֹ ].
ַ
"ה ּיוֹ ֵתר ֵמ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְפ ַר ְד ִּתיֲ ,ה ֵרי הוּא ְּתר ּו ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּב ַצד ְצפוֹ נוֹ ָּ
ת/ה ִּמ ְצ ָר ִכים] ֲה ֵרי
[היְ ָרקוֹ ַ
אוֹ תוֹ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן וְ עוֹ ד ִּת ׁ ְש ָעה ֲחלָ ִקים ְּכמוֹ תוֹ ְ ּב ַצד ָצפוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת ַ
ֵהם ַמ ֲעשֵׂ ר ִר ׁ
[כל ִמין ַעל ִמינוֹ ].
אשוֹ ן ָּ
[כל ִמין ַעל ִמינוֹ ].
אוֹ תוֹ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ׁ ֶש ֲעשִׂ ִ
יתיו ַמ ֲעשֵׂ רָ ,עשׂ וּי ְּתר ּו ַמת ַמ ֲעשֵׂ ר ָּ
[כל ִמין ַעל ִמינוֹ ]
[היְ ָרקוֹ ַ
ּו ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י ִ ּב ְדרוֹ ָמם ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת ַ
ת/ה ִּמ ְצ ָר ִכים] ָּ
וְ ִאם ָצ ִר ְ
[כל ִמין ַעל ִמינוֹ ]".
[היְ ָרקוֹ ַ
יך ַמ ֲעשֵׂ ר ָענִ י ,יִ ְהיֶ ה ַמ ֲעשֵׂ ר ָענִ י ִ ּב ְדרוֹ ָמם ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת ַ
ת/ה ִּמ ְצ ָר ִכים] ָּ
אם יודע בודאי שהפירות/הירקות אינם מעושרים (‘טבל ודאי’) ,וגם יודע בודאי שהפירות/הירקות משוייכים לשנת 'מעשר שני' יברך לפני אמירת
המשך הנוסח:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא-ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ָּונ ּו ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י:
ימשיך ויאמר:

"ה ַּמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן יִ ְהיֶ ה ְמ ֻח ָּלל ַעל ּ ְפרו ָּטה אוֹ ְ ּב ׁ ָשוְ יוֹ ַ ּב ַּמ ְט ֵ ּב ַע ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לִ י לְ ִחלּ וּל ׁ ֶש ְ ּב ֶק ֶרן ַה ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת
ַ
ַח ַ ּב"ד.
וְ ִאם יֵ ׁש ָּכאן ְר ָב ִעי יִ ְהיֶ ה ְמ ֻח ָּלל ַעל ּ ְפרו ָּטה ַ ּב ַּמ ְט ֵ ּב ַע ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לִ י ְ ּב ֶק ֶרן ַה ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת ַח ַ ּב"ד.
ב .את מה שהפריד (היותר ממאית /יותר מאחוז) יש לעטוף בשקית ולשים בפח.
ג .שאר הפירות/ירקות כשרים לאכילה.

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

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

"כל ַה ַה ְפ ָר ׁשוֹ ת וְ ִחלּ וּלֵ י ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י ו ְּר ָב ִעי יָ חוּלוּ,
יאמר את הנוסח המקוצרָּ :
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּבנ ַֹסח ֶק ֶרן ַה ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת ַח ַ ּב"ד ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשו ִּתי".

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

נוסח פדיון
פירות רבעי
פירות שידוע בודאי שהם משנה רביעית לנטיעתם
יש לפדותם בברכה.
יברך:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר
ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ָּונ ּו ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ְר ָב ִעי.

ויאמר:

ּ ֵפרוֹ ת ָה ְר ָב ִעי ׁ ֶש ָּכאן יִ ְהי ּו ְמ ֻח ָּללִ ים ַעל
ּ ְפרו ָּטה ַ ּב ַּמ ְט ֵ ּב ַע ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לִ י לְ ִחלּ וּל
ׁ ֶש ְ ּב ֶק ֶרן ַה ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת ַח ַ ּב"ד.
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