כאשר מפרישים מספק טבל ,דהיינו דברים שלא ידוע אם הפרישו מהם תרומות ומעשרות ,כגון כשקונים בחנויות ובשווקים
שאין שם השגחה מעולה ,או כשאוכלים אצל מי שקנה במקומות כאלה ,סדר ההפרשה הוא כדלהלן ללא הברכות.
.1לוקחים מכל מין יותר מ 1%-ומניחים בנפרד.

 .2אומרים נוסח זה:

נוסח ההפרשה

ָּכל לְ ׁשוֹ נִ י יִ ְת ּ ָפ ֵר ׁש עַ ל ַה ַ ּצד ַהיּוֹ ֵתר טוֹ ב עַ ל ּ ִפי דִּ ין ּתוֹ ָרה ְו ַת ָּקנַ ת ֲחזַ "ל

מ"טבל ודאי" מברך כאן( :בספק טבל לא מברך אלא ממשיך "היותר)"...
רות
ּמות וּמַ עַ ְ ׂש ֹ
ֲשר ִקדְּ ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ָּונ ּו לְ הַ פְ ִרישׁ ְּתרו ֹ
עולָ ם א ֶׁ
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱ-לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ ֹ

ַהיּוֹ ֵתר (העודף) ֵמ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה * ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן (במה שמונח בנפרד) ֲה ֵרי הוּ א
ְּתרוּ ָמה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּב ַצד ָצפוֹ ן ** ָּכל ִמין עַ ל ִמינוֹ .
אוֹ תוֹ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן (במה שמונח בנפרד) ְועוֹ ד ִּת ׁ ְשעָ ה ֲחלָ ִקים ְּכמוֹ תוֹ
אשוֹ ן ** ָּכל ִמין
ְּב ַצד ָצפוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת (הירקות ,המצרך/ים) ֲה ֵרי הוּ א ַמעֲ שֵׂ ר ִר ׁ
עַ ל ִמינוֹ .
אשוֹ ן ,עָ שׂ וּ י ְּתרוּ ַמת ַמעֲ שֵׂ ר ** ָּכל
אוֹ תוֹ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ׁ ֶש ָּכאן ׁ ֶשעֲ שִׂ ִיתיו ַמעֲ שֵׂ ר ִר ׁ
ִמין עַ ל ִמינוֹ .
וּ ַמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ י ִּב ְדרוֹ ָמם ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת (הירקות ,המצרך/ים) ** ָּכל ִמין עַ ל ִמינוֹ .
וְ ִאם ָצ ִר ְיך ַמעֲ שֵׂ ר עָ נִ י ,יְ ֵהא ַמעֲ שֵׂ ר עָ נִ י ִּב ְדרוֹ ָמם ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת ** ָּכל ִמין עַ ל ִמינוֹ .

באמירת קטע זה אנו קובעים תרומה גדולה בחלק
הצפוני של מה שמונח בנפרד בכמות העודפת
על האחוז.
באמירת קטע זה אנו קובעים מעשר ראשון בשני
מקומות ,עשירית ממנו נקבע באחוז שמונח בנפרד
והשאר בצד צפון של שאר הפירות.
באמירת קטע זה אנו קובעים תרומת מעשר באותו
אחוז שמונח בנפרד שעשינו מקודם מעשר ראשון.
באמירת קטע זה אנו קובעים מעשר שני או עני
בצד דרום של הפירות.

נוסח החילול
מ"טבל ודאי" החייב במעשר שני מברך כאן( :בספק טבל ,או בטבל ודאי שספק אם חייב במעשר שני או
במעשר עני ,לא מברך אלא ממשיך "המעשר שני)"...
עֲשר ֵׁשנִ י
ֲשר ִקדְּ ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ָּונ ּו עַ ל ּ ִפ ְד ֹיון מַ ֵׂ
עולָ ם א ֶׁ
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱ-לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ ֹ
נוסח החילול
לחברי הקרן לחילול מעשר שני – למנויים בלבד

ַה ַּמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ יָּ ***( ,כל דַּ ְר ַ ּגת ִח ּיוּ ב ִּבפְ נֵ י עַ ְצ ָמ ּה),
יְ ֵהא ְמ ֻח ָּלל עַ ל ּ ְפרוּ ָטה (*** ִּבפְ נֵ י עַ ְצ ָמ ּה),
"ק ֶרן לְ ִחלּ וּ ל
ַּב ַּמ ְט ֵּבעַ ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ִחלּ וּ ל זֶ ה ַּב ֶּ
ַמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ י" ְּכפִ י ְּתנָ ֵאי ַה ֶּק ֶרןִ .אם יֵ ׁש ָּכאן
ּ ֵפרוֹ ת ְר ָבעִ י ,יִ ְהיוּ ְמ ֻח ָּללִ ים עַ ל ּ ְפרוּ ָטה ַּב ַּמ ְט ֵּבעַ
"ק ֶרן לְ ִחלּ וּ ל ַמעֲ שֵׂ ר
ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ִחלּ וּ ל זֶ ה ַּב ֶּ
ׁ ֵשנִ י" ְּכפִ י ְּתנָ ֵאי ַה ֶּק ֶרן .אוֹ תוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ָש ֶוה
ּ ְפרוּ ָטה ֵמ ַה ַּמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ י אוֹ ָה ְר ָבעִ י ,יְ ֵהא ְמ ֻח ָּלל
"ק ֶרן
ְּב ׁ ָש ְויוֹ ַּ ,ב ַּמ ְט ֵּבעַ ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ִחלּ וּ ל זֶ ה ַּב ֶּ
לְ ִחלּ וּ ל ַמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ י" ְּכפִ י ְּתנָ ֵאי ַה ֶּק ֶרן.

באמירת קטע זה
אנו מחללים את
המעשר השני
דהיינו מעבירים
את קדושתו
מהפירות למטבע
המיוחדת לכך
בקרן המעשרות.
ואם יש כאן
פירות רבעי מח־
ללים גם אותם.

נוסח חילול למי שאינו חבר ב”קרן לחילול מעשר
שני” .צריך לייחד מטבע לעצמו ולומר:

ַה ַּמעֲ ֵ ֹשר ׁ ֵשנִ יָּ ***( ,כל דַּ ְר ַ ּגת ִח ּיוּ ב ִּבפְ נֵ י עַ ְצ ָמ ּה),
יְ ֵהא ְמ ֻח ָּלל הוּ א ְו ֻח ְּמשוֹ עַ ל ּ ְפרוּ ָט ּה (*** ִּבפְ נֵ י
עַ ְצ ָמ ּה) ַּב ַּמ ְט ֵּבעַ ׁ ֶש ִ ּי ַח ְד ִּתי לְ ִחלּ וּ ל ַמעֲ ֵ ֹשר ׁ ּ ֵשנִ י.
אוֹ תוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ְש ֵוה ּ ְפרוּ ָטה ,יְ ֵהא ְמ ֻח ָּלל הוּ א
ְו ֻח ְּמשוֹ ְּב ׁ ָש ְויוֹ  ,עַ ל ַה ַּמ ְט ֵּבעַ ׁ ֶש ִ ּי ַח ְד ִּתי לְ ִחלּ וּ ל
ַמעֲ ֵ ֹשר ׁ ֵשנִ יִ .אם יֵ ׁש ָּכאן ּ ֵפרוֹ ת ְר ָבעי ,יִ ְהיוּ
ְמ ֻח ָּללִ ים ֶהם ְו ֻח ְמ ָשם עַ ל ּ ְפרוּ ָט ּה ַּב ַּמ ְט ֵּבעַ
ׁ ֶש ִ ּי ַח ְד ִּתי לְ ִחלּ וּ ל זֶ ה .אוֹ תוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ְש ֵוה ּ ְפרוּ ָטה,
יְ ֵהא ְמ ֻח ָּלל הוּ א ְו ֻח ְּמשוֹ ְּב ׁ ָש ְויוֹ  ,עַ ל ַה ַּמ ְט ֵּבעַ
ׁ ֶש ִ ּי ַח ְד ִּתי לְ ִחלּ וּ ל זֶ ה.

*אחד ממאה  -היינו מאית מהפירות בלי התרומה הגדולה **אומרים כשמפרישים מכמה מינים בבת אחת*** .יש מהדרים לומר.
(מטבל ודאי בדברים החייבים במעשר עני יש לתת את המעשר לעני ,ויש הנותנים גם את המעשר הראשון ללוי).

נוסח הפרשה מקוצר למתקשים לומר את הנוסח דלעיל ונוהגים להסתפק בנוסח זה .לאחר שהפריש יותר מ 1%-יאמר:

ָּכל ַה ַהפְ ָר ׁשוֹ ת (התרומות והמעשרות) ְו ִחלּ וּ לֵ י ַמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ י וּ ְר ָבעִ י יָ חוּ לוּ ַּכדָּ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ַּב ֹּנ ַּסח לִ ְמנוּ יֵ י ַה ֶּק ֶרן לְ ִחלּ וּ ל ַמעֲ שֵׂ ר ׁ ֵשנִ י.
מי שאינו חבר ב ”קרן לחילול מעשר שני” צריך לייחד מטבע לעצמו ולומר:

“מ ְצווֹ ת ָה ָא ֶרץ”.
ָּכל ַה ַהפְ ָר ׁשוֹ ת (התרומות והמעשרות) ְו ִחלוּ לֵ י ַמעֲ ֵ ֹשר ׁ ֵשנִ י וּ ְר ָבעי יָ חוּ לוּ ַּכדָּ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ַּבנֹ ָסח ֶש ַּב ֵספֶ ר ִ

ממיני מאפה החייבים בהפרשת חלה יש לקחת חתיכה מכל מצרך ולומר :הרי זו חלה .לאחר
מכן יש לשרוף חתיכה זו או לעטוף ולהשליך .מצרכים הטעונים הפרשת תרומות ומעשרות וגם
הפרשת חלה ,יש לומר את נוסח ההפרשה דלעיל ,ולפני אמירת “ומעשר שני ”...יש ליטול מעט
מן המצרך ,ולומר הרי זו חלה.

