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מדריך להלכות  –הלכות תרומות ומעשרות / מתוך הספר: "ואכלת ושבעת 

 / הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל  168 - 148כשרות", עמ' 

 )ההלכות חולקו לחלקי משנה וסודרו בסדר שונה מן הספר, לנוחיות הלומדות(

 רקע

הפרשת תרומות ומעשרות )להלן תרו"מ( כוללת כמה מצוות, שחובה לעשותן לפני אכילת הפירות. 

כל פירות שלא הופרשו מהם תרו"מ נקראים "טבל" והם אסורים באכילה. בעקרון ניתן להפריש 

סוג תרומה או מעשר בנפרד, אך כיוון שלא ניתן לאכול את הפירות עד שיופרשו כולן, מקובל כיום 

לעשות את כולן ביחד, כדי להתיר את הפירות באכילה מייד. לשם כך גם נתקנו נוסחים של 

הפרשת תרו"מ, המרכזים את כל המצוות הללו ביחד. יש דיון בפוסקים אם מי שאומר את נוסח 

תרו"מ מבלי להבין את משמעות מעשיו ואמירתו, אכן מעשיו הואילו לתקן את הפירות. הפרשת 

אך וודאי שלכתחילה ראוי להבין את מה שאומרים. לפיכך ננסה להבהיר בקצרה את יסודות 

 המצוות הללו, וכיצד אנו מקיימים אותן בפועל כיום.

 פתיחה

... מצווה זו מוטלת בעצם על החקלאים, המחוייבים ב"תיקון" תוצרתם )ההפרשה קרויה 

"תיקון"( לפני מכירת התוצרת. אך לא פעם הצרכן נדרש לתקן את פירותיו, משום שלא תוקנו 

, בחלקם בתורת ודאי, מ"תרוקודם לכן. להלן כמה דוגמאות למקרים שבהם עלינו להפריש 

 ובחלקם מחמת הספק:

 עדכניבחנות שאין עליה השגחה מסודרת בתחום הכשרות, ואין על האריזה סימון  קניה .א

 מהתוצרת החקלאית. מ"תרושהופרשו 

 קנייה של תוצרת חקלאית בשולי הדרכים מגידולי יהודים. .ב

 פירות שנקטפו בגינה פרטית. .ג

 .מ"תרופירות שנתקבלו במתנה מאדם שאינו מקפיד על הפרשת  .ד

 ועוד.

יש להעיר, שבכל המקרים הללו, אם מדובר בפירות ולא בירקות, הרי שבנוסף לחובת הפרשת 

 ם חשש ערלה, ואז הפירות ייאסרו באכילה לגמרי.געשוי להיות  מ"תרו

 נתינת תרומות ומעשרות כפי הדין המקורי )תרומות אלה הן חלק מ"מתנות כהונה"( –הלכה א 

ניתנת לכהנים. מן התורה אין לה שיעור, אך חכמים קצבו לה  –תרומה )או "תרומה גדולה"( 

 שיעורים מסויימים )כשני אחוזים מכלל הפירות(.

 ניתן ללויים. שיעורו הוא עשירית מן הפירות שנשארו לאחר הפרשת התרומה. –מעשר ראשון 

ת )דהיינו מאית מן הפירות שנשארו מתוך המעשר שקיבל הלוי, הוא מפריש עשירי –תרומת מעשר 

 לאחר הפרשת התרומה(, ונותן אותה לכהן.

מתנות אלה קבועות בכל השנים. מלבדן מפרישים עוד מעשר, ששיעורו הוא עשירית ממה שנשאר 

לאחר הפרשת המתנות הקודמות. מעשר זה מתחלף בשנים השונות. בחלק מן השנים מעשר שני 

 חרות מעשר עני )שנים ג, ו לשמיטה(.)שנים א, ב, ד, ה לשמיטה( ובא

 בשנת השמיטה אין הפרשת תרו"מ כיון שהיבול הוא הפקר. 

 ההבדל בין המתנות השונות לפי הדין המקורי –הלכה ב 

 יש הבדל מהותי בין המתנות השונות: 

 )תרומה גדולה ותרומת מעשר( מותרות באכילה רק לכהנים ורק בטהרה.  התרומות

  ' דיום 

 א' שבט

17.1 

  ' היום 

 ב' שבט

18.1 

  ' איום 

 ה' שבט

21.1 

  ' ביום 

 ו' שבט

21.1 
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מותרים באכילה לכל אדם, אלא שצריך לתת אותם ללוי  מעשר ראשון ומעשר ענילעומת זאת, 

 ולעני. דהיינו, שלאחר שהלוי והעני קיבלו אותם, הם רשאים להאכיל או למכור אותם לכל אדם. 

לים )בזמן המקדש( ורק בטהרה, אולם ניתן לפדות אותו, מעשר שני מותר באכילה רק בירוש

דהיינו להחליף אותו בכסף, ואז הפירות הופכים לפירות חולין ומותרים באכילה בכל מקום, ואת 

 הכסף צריך להעלות לירושלים, לקנות בו מזון ולאוכלו בטהרה.

 מה עושים בתרו"מ בימינו –הלכה ג 

 הדין משתנה על פי דינה המיוחד של כל מתנה:... כיום 

כיום הכהנים אינם יכולים לאכול את התרומה, כיוון שלאכילת תרומה נצרך שדם הכהן  – תרומה

יהיה טהור, וגם התרומה תהיה טהורה, ודבר זה אינו מעשי כיום. מסיבה זו, כיום אין מפרישים 

 ית, כדין התורה.תרומה בשיעור שתיקנו חכמים, אלא רק בכמות מינימאל

גם היא אינה ניתנת לאכילה כיום, אך כיוון שיש לה שיעור קצוב מן התורה  – תרומת מעשר

 )מעשר מן המעשר(, לא ניתן לפחות מכך, ולכן שיעורה גם כיום הוא כמאית מן הפירות.

אפשרות מסויימת לשימוש בתרומות בימינו, היא לתת לכהן שישתמש בהן להדלקה ולהאכלת 

יים. במקומות בהם מתרכזת כמות גדולה של תרומות, כגון: מפעלי תעשיית מזון, בתי בעלי ח

אריזה גדולים וכדומה, נוהגים לעשות שותפות םע כהן בבעלות על משק של בעלי חיים, ולהאכיל 

את בעלי החיים בתרומות אלה. בכמות ביתית נוהגים לקבור את התרומה ותרומת המעשר, או 

במקום שלא יגיעו אליהם, או להשליכם לאשפה לאחר שעוטפים אותן, כדי  להשליכם בין השיחים

שלא לזורקן בבזיון. ניתן גם להניחן בפח שמכינים בו קומפוסט, וראוי לעוטפם בנייר קודם לכן, 

 כדי שלא יתבזו ...

 המשך –מה עושים בתרו"מ בימינו  –הלכה ד 

לא ניתן לאוכלו כיום בירושלים, משום שאיננו טהורים, וכן משום שאכילת מעשר  –מעשר שני 

שני היא רק בזמן שהמקדש קיים. לפיכך, אנו פודים אותו בכסף. בזמן המקדש היו פודים בשווי 

הממשי של הפירות, אולם כיום, כיוון שלא ניתן יהיה להשתמש בכסף לאכילה בירושלים, אנו 

 ר השני בשווי מינימאלי של פרוטה אחת. פודים את פירות המעש

כאמור, חובת נתינת המעשר הראשון ללוי חלה בעיקרון גם בימינו, וכך  –מעשר ראשון ומעשר שני 

בוודאי לגבי מעשר עני. כאשר חיוב הפירות בתרו"מ הוא מסופק, אין צורך לתת את המעשרות, 

רות, כפי שנתבאר לעיל, שמעשרות אלא די להפריש אותם בלבד, והם מותרים באכילה לבעל הפי

אלה מותרים באכילה לכל אדם. אך ישנם מקרים שבהם החיוב הוא וודאי, כגון כאשר אדם קוטף 

פירות מגינתו, או רוכש במישרים מחקלאי יהודי שאינו מפריש תרו"מ, במקרה כזה יש לתת את 

 לכך יובאו להלן.הפירות ללוי )לדעת רוב הפוסקים כדלעיל( או לעני. פתרונות מעשיים 

 נתינת מעשר ראשון ומעשר שני –הלכה ה 

מצוות הנתינה של התרו"מ היא מצווה בפני עצמה, בנוסף על מצווה ההפרשה בפה. כאמור לעיל, 

כיון שכולנו היום בחזקת טמאים, התרומה ותרומת המעשר אינן ניתנות לכהנים, אלא אנו 

לפני ההפרשה, ואז ניתן לבער את התרומות שלא בדרך בזיון. לעומת  דואגים לטמא את הטבל

זאת, מעשר ראשון ומעשר עני ניתנים לאכילה גם בימינו, ולפיכך גם כיום חלה החובה לתת את 

המעשר הראשון ללוי ואת מעשר העני לעני. לגבי נתינת המעשר הראשון ללוי, קיימת דעה 

כך הוא המנהג מפני חזקת הלויים שאינה ברורה דייה. שלמעשה אין צורך לתיתו כיום, בעיקר 

, אך יש פוסקים רבים המורים גם בזמננו לתת את המעשר הראשון ללוי. לגבי מעשר עני, הרווח

 לכל הדעות צריך לתיתו לעניים גם בימינו...

  ' גיום 

 ז' שבט

22.1 

  ' דיום 

 ח' שבט

23.1 

  ' היום 

 ט' שבט

24.1 
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 המשך -נתינת מעשר ראשון ומעשר שני  –הלכה ו 

קיימת שאלה מעשית, כיצד להתנהג עם הנתינה בחיי היום יום... בפוסקים רבים מוזכר פתרון 

מעשי, אשר לפיו האדם נותן הלוואה מראש ללוי ולעני, ועושה איתם תנאי שבכל עת שיפריש 

מעשר ראשון או מעשר עני, הוא מקנה להם את אותו מעשר, והם מוותרים לו על הנתינה כחלק 

מהו הסכום שצריך לתת להלוואה זו ? נראה להעריך זאת בסכום השווה לעשירית  מפירעון החוב.

שוויים של פירות המעשר הראשון או של מעשר העני שהאדם עתיק להפריש במשך השנה. אנו 

מניחים שלעני כדאי לקבל סכום נמוך בכסף ובבת אחת, מאשר לטרוח ולבוא בכל פעם לקחת מעט 

 ת ההלוואה הזאת. פירות, ולכן הוא יסכים לעסק

הסדר כזה ניתן לעשות באופן פרטי עם לוי או עם עני, אך ישנם גם גופים ציבוריים המארגנים 

 (. 08-6847325זאת באופן מסודר, כגון "בית האוצר" של מכון התורה והארץ )טלפון: 

 המשך -נתינת מעשר ראשון ומעשר שני  -הלכה ז 

ו מועטות ... ואין לו מכר לוי או עני שניתן לתת לו את הפירות עצמם, אינו חייב מי שהפרשותי

ליצור סידור כזה מראש )גם גוף ציבורי(, אלא יכול לאכול את הפירות ולתת אחר כך את תמורתם 

 ללוי או כצדקה לעניים. 

כדי יל כהנים ולויים פטורים מלתת מעשר ראשון לאחרים, אך הם צריכים להפריש תרו"מ כרג

)את התרומות גם הכהנים חייבים להוציא, כיוון שהן אסורות באכילה(.  לקבוע את מקום המעשר

 עני חייב בנתינת מעשר עני לעני אחר.

כאשר אדם מעוניין לתת את הפירות עצמם ללוי או לעני, עליו להפריש את המעשר בנוסח שונה, 

 כיוון שהנוסח הרגיל מבוסס על כך שהמעשרות נשארים בתוך כלל הפירות ללא הפרדה. 

 כללים בסדר ההפרשה –הלכה ח 

ההפרשה הוא כדלהלן: תרומה  מפרישים תרו"מ בסדר קבוע, ויש להקפיד על כך. סדר .א

גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני או מעשר עני, ופדיון מעשר שני. אם שינה 

 מהסדר, ישאל רב אם ההפרשה חלה.

הפירות שמפרישים מהם צריכים להיות מרוכזים במקום אחד, בחדר אחד, ברכב אחד,  .ב

זה בזה. אם הם נמצאים בכלים  ולא בשני רכבים, בסככה אחת, וכדומה. אין צריך שייגעו

נפרדים, הכלים צריכים להיות פתוחים וסמוכים זה לזה. הלכה זו אינה מעכבת, ובדיעבד, 

 גם אם הפריש על פירות שאינם מצויים לפניו, תרומתו תרומה.

 המשך –כללים בסדר ההפרשה  –הלכה ט 

כאשר נותנים את המתנות בפועל לכהן, ללוי ולעני, צריך כמובן להפריד כל מתנה בפני  .ג

עצמה, כדי שניתן יהיה לתת את הפירות לייעודם. כאשר לא נותנים את התרו"מ בפועל, 

אין צריך להפריד את המתנות באופן פיזי, אך צריך בשעת ההפרשה  לקבוע מקום לכל 

ילו פירות הופכים למעשר ראשון או מעשר שני, וכדומה. מתנה, ולומר זאת, כדי להגדיר א

המקום יכול להיות מוגדר בכל צורה שהיא, כגון: בתחתית הפירות או ברום הפירות, 

במזרח הפירות או בדרומה וכדומה. בשעת ההפרשה לא יזיז את הפירות, כדי שמקום 

 הפירות המופרשים לא ישתנה ממזרח למערב וכדומה. 

מרת תמיד על מצווה ודאית ובמקרה של ספק מקיימים את המצווה ברכת המצוות נא .ד

בלא ברכה לפניה, כיוון שספק ברכות להקל, והברכה אינה מעכבת את קיום המצווה. כך 

גם לגבי הפרשת תרו"מ, אם מדובר בטבל ודאי, יפריש עם ברכה, ובכל מקרה של ספק 

 יפריש בלא ברכה.

  ' ביום 

 י"ג שבט

29.1 

  ' גיום 

 י"ד שבט

30.1 

  ' דיום 

 ט"ו שבט

31.1 

  ' איום 

 י"ב שבט
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 המשך –לים בסדר ההפרשה כל –הלכה י 

כשמחללים מעשר שני ודאי, צריך לברך גם על פעולה זו לפני עשייתה. אם הוא מסופק  .ה

אם הפירות חייבים בהפרשת תרו"מ, לא יברך על הפדיון. אם הוא מסופק אם הפירות 

הם משנת מעשר שני או משנת מעשר עני, יפריש מספק את שניהם, ויפדה את המעשר 

 רך על הפדיון.השני, אך לא יב

אסור לטמא תרומה טהורה, וכן אסור לאבד אותה. גם כיום, ייתכן מצב שהפירות הם  .ו

טהורים, כיוון שפירות אינם מקבלים טומאה כל עוד הם לא נרטבו לאחר קטיפתם. לכן 

לפני ההפרשה יש לזלף מעט מים על הפירות המיועדים לתרומות )המעט יותר ממאית 

ולגעת בהם, כדי שייטמאו בעודם טבל, ואז לאחר אמירת נוסח שמפריד בתחילה כדלהלן( 

 ההפרשה התרומה תהיה טמאה ממילא, וניתן יהיה להשליך אותה לאיבוד.

 סדר ההפרשה בימינו –הלכה יא 

לקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו להפריש -"ברוך אתה ה' א מברכים .א

 תרומות ומעשרות".

: מרטיבים את הידים, מפרידים מן הפירות חתיכה קטנה, בגודל הפרשת תרומה גדולה .ב

 כלשהו, ואומרים "הרי זו תרומה גדולה".

ת שנשארו, מן הפירו : מפרידים עשירית )או מעט יותר(עשר ראשון ותרומת מעשרמ .ג

ומחלקים לשני חלקים: מאית )או מעט יותר( ותשע מאיות. ואומרים: "המאית הנמצאת 

בצפון החלק הזה )מצביע על המאית(, ועוד תשע מאיות בצפון החלק הזה )מצביע על תשע 

המאיות(, הרי הם מעשר ראשון. ומאית זו, הרי היא עכשיו תרומת מעשר". )המאית 

 איות יתן ללוי(.אסורה באכילה ואת תשע המ

 ממשיכים בהפרשת מעשר שני ופדיונו )יבואר להלן(. – בשנת מעשר שני .ד

מפרידים עשירית )או מעט יותר( ממה שנשאר לאחר הפרשת המעשר  – בשנת מעשר עני .ה

 הראשון, ואומרים: "מעשר עני, הרי הוא בצפון חלק זה". חלק זה יינתן לעני.

 פדיון מעשר שני –הלכה יב 

כאמור לעיל, ניתן לאכול מעשר שני רק בירושלים המקודשת, בזמן המקדש, ובטהרה. אפשרות 

אחרת היא להחליף את המעשר בכסף, ולהשתמש בכסף לקניית אוכל בירושלים, ולאוכלו שם 

הפירות הופכים לחולין, והכסף מקבל את  –בטהרה ... פעולה זו נקראת "פדיון" או "חילול" 

ודשת המעשר. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו פודים את הפירות בשוויים. כיום, שממילא ק

לא ניתן לרכוש בכסף מוצרי מזון ולאכלם בטהרה בירושלים, אין מחללים את הפירות בשוויים 

 המלא, אלא כל הפירות מתחללים על פרוטה אחת בלבד. 

חומש, דהיינו רבע משוויים של הפירות.  כאשר בעל המעשר עצמו מחלל אותו, הוא צריך להוסיף

 בזמננו מחללים את הפירות עם החומש על פרוטה, ולדעות מסוימות על פרוטה ורבע. 

 המשך -פדיון מעשר שני  –הלכה יג 

ניתן לחלל מעשר שני רק על מטבע שמשמש בפועל כמטבע סחיר במדינה. הדרך הפשוטה לחלל 

יא לייחד מטבע במקום מסוים בבית, ולסמן אותו בכל דרך שתיראה לו, כך שלא מעשר שני, ה

ישתמשו בו בטעות. עדיף להניח שני מטבעות בעלי ערך מקסימאלי ולסמן אותן עם נייר דבק עם 

סימון א' וב'. בדרך זו יוכל לעשות עליהן הרבה חילולים )כיום, בשנת תשע"א, שיעור הפרוטה הוא 

, כך שעל מטבע של עשרה שקלים יוכל לחלל כשמונים פעמים(. בכל פעם פחות מעשר אגורות

  ' היום 

 ט"ז שבט

1.2 

  ' איום 

 י"ט שבט

4.2 

  ' ביום 

 כ' שבט

5.2 

  ' גיום 

 כ"א שבט
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שמחלל מעשר שני, הוא מחלל על פרוטה )או פרוטה ורבע, לפי הנוסחים השונים( מתוך שוויו של 

המטבע. ניתן להניח ליד המטבע פתן, ובו לסמן כמה פעמים כבר חיללו על מטבע זה. כאשר 

ע השני ויאמר "כל המעשר שבמטבע זה מחולל על פרוטה המטבע קרוב להתמלא, ייקח את המטב

במטבע זה" )בשעת האמירה יצביע על המטבע הראשון ואח"כ על המטבע השני(. כעת המטבע 

הראשון יצא לחולין וניתן להתשמש וב מחדש, ואת השני ישמור במקומו, ויכול לחלל עליו עוד 

כך יעשה בכל פעם שהמטבע מתמלא. את פעמים רבות, שכן יש בו רק פרוטה אחת של מעשר שני. 

 המטבעות מחזיק ברשותו עד הזמן של "ביעור מעשרות".

אפשרות אחרת היא לעשות מינוי על קרן לחילול מעשר שני. אותה קרן דואגת לפרוטות זמינות 

בכל עת, וכל מי שמנוי על הקרן יכול לחלל על מטבעות אלה בעת שמפריש מעשר שני, או כשפודה 

עלות המינוי היא כמה עשרות שקלים לשנה. ישנן כמה קרנות העוסקות בכך. לדוגמה:  נטע רבעי.

 (.08-6847325מכון התורה והארץ )טלפון: 

 המשך -פדיון מעשר שני  –הלכה יד 

בתוך גבולותיה העתיקים של ירושלים מימי בית ראשון אסור לחלל מעשר שני כשהוא טהור. 

לעיל, גם כיום ייתכן בהחלט מצב שהפירות טהורים. על כן, הנמצא בירושלים המקודשת וכאמור 

)בתחומי עיר דוד והעיר העתיקה של ימינו( ויש לו פירות טבל, יוציא את הפירות מחוץ לאותם 

הגבולות, ואז יפריש תרו"מ ויחלל את המעשר השני. לחילופין, יכול להרטיב מעט את פירות הטבל 

גע בהם, ועל ידי כך ייטמאו, ואז הוא יוכל להפריש ולחלל את המעשר גם בתוך )כולם( ויי

ירושלים. הוא הדין לגבי מטבע של חילול מעשר שני, שאי אפשר לחללה על מטבע אחר בתוך 

 גבולות ירושלים כנ"ל, אלא יש להוציאה מגבולות אלה ושם לחללה על מטבע אחר.

 וב תרו"מ בפירות ומוצרי מזון שנרכשו בחנות או בשוק, או שגדלו בגינה פרטיתחי –הלכה טו 

מעיקר הדין חובת הפרשת התרו"מ חלה על המגדל. כיון שלא כל המגדלים מקפידים על הלכה זו, 

 אין לפירות המגיעים לשוק חזקה שהם מעושרים.

זה. בקנייה בחנות ללא  אשר על כן מומלץ מאד לקנות בחנות שבה יש השגחה מסודרת גם בתחום

פיקוח חובת ההפרשה חלה על הקונה. בחנות שאין בה השגחה כזו, לא ניתן להסתמך על כך שעל 

ארגזי הפירות יש חותמת שהופרשו מהם תרו"מ, כיוון שמקובל מאד בשוק לעשות שימוש חוזר 

פנימית, בקרטון ובאריזות אחרות, כך שהחותמת על האריזה אינה מעידה בהכרח על תכולתה ה

 אלא אם כן יש בה תאריך עדכני ליום קניית הפירות או ליום הקודם. 

 כשקיים ספק אם הפירות מתוקנים כראוי יש להפריש מהם תרו"מ ללא ברכה.

ריבות, אבקות מרק, מאפים, ממרחים,  כל מוצר המכיל תוצרת חקלאית שגדלה בארץ, כגון:

אלה אשר מופיע עליהם סימן כשרות הוא כולל וכדומה, חייבים בהפרשת תרו"מ. מובן שמוצרים כ

 גם את ההשגחה על הפרשת תרו"מ. 

פירות שאדם מלקט מגינתו או שקיבלם מאדם שגידל אותם ולא הפריש מהם תרו"מ, חייבים 

בתרו"מ )עם ברכה(. פירות שאינו יודע מה מקורם, יפריש בלא ברכה.  )כמובן שכשמקבל פירות 

 לאיסור אחר כמו ערלה, כלאיים וכדומה(.צריך לברר גם שאין בהם חשש 

 אילו פירות חייבים בהפרשה –הלכה טז 

: מהתורה נתחייבו בהפרשת תרו"מ רק דגן תירוש ויצהר. מדרבנן אנחנו מפרישים סוגי הגידולים

תרו"מ מכל גידולי הקרקע. הפטריות לסוגיהן אינן חייבות בתרו"מ מפני שהן טפיל ולא גידול 

קרקע. תבלין שאינו נאכל בפני עצמו, והוא ניתן בתבשיל רק כדי לתת טעם, גם הוא פטור 

שאינם נאכלים בפני עצמם, אלא הם משמשים למילוי תבשילים  מתרו"מ. עלי גפן וכדומה,

   ד'יום 

 כ"ב שבט

7.2 

  ' היום 

 כ"ג שבט
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  ' איום 

 כ"ו שבט
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אחרים, פטורים מתרו"מ. פירות של נטע רבעי פטורים מתרו"מ. במקרה של ספק במניין שנות 

 הגידול, יש להפריש תרו"מ ללא ברכה, וגם לפדות את הפירות ללא ברכה כדין נטע רבעי. 

המוקדמים של התפתחותו. הפרי חייב בתרו"מ  : אין הגידול מתחייב בתרו"מ בשלביםמועד החיוב

כאשר הוא מתחיל להבשיל, והוא ראוי לאכילה על ידי הדחק, אף שהוא עדיין בוסר. מועד זה 

 משתנה בין הגידולים השונים. 

פרי שהגיע לזמן ההפרשה אסור לאכול ממנו אכילת קבע מבלי להפריש תרו"מ, אך עדיין מותר 

קביעת סעודה וללא עיבוד, תוך כדי הקטיף( עד לשלב נוסף שבו  לאכול ממנו באופן עראי )ללא

הפירות ייאסרו גם באכילת עראי. שלב זה משתנה בין פירות המיועדים למכירה, לבין פירות 

 המיועדים לצריכה ביתית.

 המשך –אילו פירות חייבים בהפרשה  –הלכה יז 

: אסור לאכול מהם אפילו אכילת עראי כאשר נגמרה מלאכתם. לכל פירות המיועדים למכירה

פרי, לאחר הקטיף, יש דרך משלו המשלימה את הכנתו לשיווק, והיא נקראת "גמר מלאכה" של 

אותו הפרי. ההגדרה המדויקת של "גמר מלאכה" היא מורכבת, ולפיכך אם הניח את הפירות 

שכבר נתחייבו בתרו"מ ואסור לאוכלם בלא  יש לחשוש –בתוך כלי או אריזה על מנת למכרם 

 הפרשה.

 המשך –אילו פירות חייבים בהפרשה  –הלכה יח 

: מותר לאכול מהם אכילת עראי ללא הפרשת תרו"מ גם אם פירות המיועדים לצריכה ביתית

נגמרה מלאכתם, כל עוד לא נעשה בפירות אחד מששת הדברים הבאים ה"קובעים למעשר", 

 כלומר: מחשיבים את האכילה כאכילת קבע. הדברים ה"קובעים למעשר" הם: 

 הכנסת הפירות מן השדה לחצר. –החצר  .א

 אם מכרו את הפירות. –המקח  .ב

 אם בישלו את הפירות. –האש  .ג

 אם הפרישו מהם תרומה גדולה, מיד הם מתחייבים גם ביתר המתנות. –התרומה  .ד

 אם כבשו אותם במלח. –המלח  .ה

 אם נכנסה שבת. –השבת  .ו

 כל ששת הדברים האלה קובעים רק בפירות שכבר נגמרה מלאכתם. 

מעצם גידולם בתוך  אילנות או גידולים אחרים, הגדלים בתוך חצרו של אדם, מתחייבים בתרו"מ

החצר )כפי שהוזכר לעיל: כניסת הפירות לחצר מחייבת במעשרות(, אף על פי כן, אם קוטף פרי 

אחד ואוכלו בחצר, ואח"כ קוטף עוד פרי, וכן הלאה, אין צריך להפריש מהם תרו"מ, אך אם קטף 

הפרשה. פירות  כמה פירות יחד, אפילו שניים, כבר נתחייבו בתרו"מ ואינו יכול לאכול מהם ללא

שאין אוכלים אותם בבת אחת, אלא חלק חלק, כגון אשכול ענבים,  אבטיח מלון רימון וכדומה, 

כיון שקוטפם בתוך חצרו כבר נתחייב בתרו"מ. אם רוצה להמנע מלהפריש תרו"מ יאכלם חלק 

 חלק בעודם מחוברים לצמח. 

 הבעלות על הפירות –הלכה יט 

: עצם העובדה שהפירות גדלו בקרקעו של נכרי, אינה פוטרת אותם מתרו"מ, תוצרת של גויים

מכיוון שקרקע של גוי בא"י עדיין יש בה קדושת א"י. אולם אם הנכרי גם קטף את הפירות וגמר 

את מלאכתם, הם פטורים, משום שהשלב הקובע לחיוב תרו"מ היה בבעלותו של גוי. לכן, תוצרת 

חים של גויים ונארזה על ידם, בין שגדלה בארץ ובין שיובאה מחו"ל, אין צורך המגיעה משט

  ' ביום 

 כ"ז שבט
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לפהריש ממנה תרו"מ. הוא הדין לתוצרת חקלאית הנרכשת מגויים בדוכנים בצדי הדרך, שהיא 

פטורה מתרו"מ, אלא שצריך לברר במקרה זה שאכן תוצרת זו גודלה ונארזה על ידי גויים, ואין 

ל ידי יהודים והגויים רק מוכרים אותה. לעומת זאת, אם גדלו הפירות מדובר בתוצרת שגודלה ע

בידי הגוי, ויהודי קנה את היבול וארז אותו לקראת המכירה, נתחייבו הפירות בתרו"מ. ישנם עוד 

מקרי בינים רבים של ייצור משותף של גויים ויהודים, כגון: פירות של יהודי שנמכרו לגוי ונארזו 

בדים במשותף על ידי יהודים וגויים וכדומה. במקרים כאלה יש לשאול רב על ידו, שטחים מעו

כיצד לנהוג, או להפריש ללא ברכה פירות של יהודים שעובדים בגידולם גם פועלים שאינם יהודים 

 עדיין חייבים בהפרשת תרו"מ.

 ביעור מעשרות –הלכה כ 

ו לשמיטה. בסוף כל  –ג לשמיטה ושנים ד  –שנות המעשר מתחלקות לשתי שלישיות: שנים א 

שלישייה כזו צריך לבער את כל התרו"מ הנמצאים בבית. דהיינו, להפריש תרו"מ מכל דבר שטרם 

 תוקן, ולתת את כל המתנות לייעודן.

בפסח של שית, דהיינו, זמן הביעור הוא לאחר שכלתה אסיפת הפירות של השנה השלישית או השי

אם זה בערב החג הראשון  –. נחלקו הראשונים לגבי המועד המדויק השנה הרביעית או השביעית

של פסח או בערב שביעי של פסח. לפיכך עדיף לבער בערב החג הראשון, ואם במהלך הפסח הפריש 

 תרו"מ יבער שוב בערב שביעי של פסח.

ספק טבל, יפריש ממנו תרו"מ. אם יש לו מתנות  כך היא מצוות הביעור: אם יש לו טבל או

המחויבות בנתינה, ייתן אותן לייעודן. בפועל, בדרך כלל אין מצויים בשלב זה בבית פירות של טבל 

או של מתנות שטרם ניתנו. הדבר המצוי הוא שיש לאדם מטבעות של חילול מעשר שני או נטע 

ר מאכל השווה פרוטה )כגון פרי או סוכר רבעי. מי שיש לו מטבעות כאלה, יחלל אותן על דב

 בכמות מתאימה וכדומה( וישמיד את אותו מאכל. 

 

 

 ה'יום 

 ל' שבט
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