
הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

אין להפריש תרומות ומעשרות בשבת, וכן אין לחלל בשבת מעשר שני ונטע רבעי. 

מי שברשותו פירות שאינם מעושרים, ובדעתו לאכול מהם בשבת, אך אין לו פנאי לעשרם בערב 
שבת, יאמר בערב שבת את נוסח התנאי המובא להלן, ולאחר שעשה כך רשאי לעשרם גם בשבת.

נוסח התנאי דומה לנוסח ההפרשה, רק בלשון עתיד. 

אמירת התנאי אינה פועלת את ההפרשה, ואינה מתירה את הפירות באכילה, אלא רק מתירה לעשר 
אותם בשבת.

נוסח התנאי שיש לומר בערב שבת: 

ַצד ְצפֹונֹו ]של אותו החלק שיהיה  דֹוָלה בְּ רּוָמה גְּ ֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש - ְיֵהא תְּ ָאה שֶׁ ַהּיֹוֵתר ֵמֶאָחד ִממֵּ
ר  רֹות - ִיְהיּו ַמֲעשֵׂ ל ַהפֵּ ַצד ָצפוֹן שֶׁ מֹותֹו בְּ ָעה ֲחָלִקים כְּ שְׁ ָאר, ְועֹוד תִּ שְׁ ָאה ַהנִּ מונח בנפרד[. אֹותֹו ֶאָחד ִממֵּ
ְיֵהא   - ָעִני  ר  ּוַמֲעשֵׂ ר.  ַמֲעשֵׂ רּוַמת  ְיֵהא תְּ  - ִראׁשוֹן  ר  ַמֲעשֵׂ ֵהא  יְּ ִהְתֵניִתי שֶׁ ָאה שֶּׁ ִממֵּ ֶאָחד  ִראׁשוֹן. אֹותֹו 

ְדרֹוָמם.  ִני בִּ ר שֵׁ ִני - ְיֵהא ַמֲעשֵׂ ר שֵׁ ְדרֹוָמם. ְוִאם ָצִריְך ַמֲעשֵׂ בִּ

ִני ּוְרָבִעי.  ר שֵׁ ֶרן ְלִחּלּול ַמֲעשֵׂ ֻמנֶּה ַעל ַהקֶּ ֵחד ַהמְּ יִּ ַע שֶׁ ְטבֵּ מַּ רּוָטה בַּ ל ַעל פְּ לחברי הקרן: ִויֵהא ְמֻחלָּ

רּוָטה  ׁשֹו ַעל פְּ ל הּוא ְוֻחמְּ לשאינם חברים בקרן )ויש ברשותם מטבע לחילול מעשר שני(: ִויֵהא ְמֻחלָּ
ִני.  ר שֵׁ י ְלִחּלּול ַמֲעשֵׂ ַחְדתִּ יִּ ַע שֶׁ ְטבֵּ מַּ בַּ

שים לב: גם לאחר שאמרת את התנאי, הפירות עודם טבל, ואסור לאכול מהם עד שתפריש מהם 
בנוסח ההפרשה הרגיל. 

אם בדעתו למנות שליח להפרשה

אם בדעתו לבקש מאחר שיפריש מן הפירות בשבת, יאמר בערב שבת את התנאי בנוסח כזה: היותר 
מאחד ממאה שעתיד שלוחי להפריש וכו'. 

אם כבר מינה את השליח בערב שבת, יוכל השליח להתנות בעצמו, בנוסח התנאי הרגיל.

סדר ההפרשה בשבת 

רק מי שהתנה על פירותיו בערב שבת - רשאי לעשרם בשבת. 

עליו להפריד בשבת 'אחוז ועוד' מן הפירות ולהניח בצד, ולומר את נוסח ההפרשה הרגיל. המפריש 
מטבל ודאי, יברך בשבת קודם ההפרשה.

פירות טבל שהתנו עליהם מערב שבת אינם מוקצה, ומותר לטלטלם בשבת גם לפני ההפרשה. אבל 
ה'אחוז ועוד' נעשה מוקצה לאחר שאמר את נוסח ההפרשה בשבת, ואין לטלטלו עד מוצאי שבת. 

יש להזהר שלא לאכול ממנו בטעות!

אמירת תנאי על פירות שעדיין לא ברשותו

פירות טבל )שבוודאי אינם מעושרים(, או ספק טבל )שיתכן שאינם מעושרים(, אי אפשר 'להתנות' 
עליהם קודם שבאו לרשותו. ולכן אם לא הגיעו לידו בערב שבת – אינו יכול להתנות עליהם, וזאת על 

אף שיודע בוודאות שהם עתידים להגיע אליו בשבת. 

אמנם המהדר להפריש תרו"מ מפירות שנקנו בחנות שתחת השגחה מוסמכת, יכול להתנות עליהם 
בערב שבת גם אם עדיין אינם ברשותו. וכגון, אם הוזמן להתארח אצל אחר, יכול להתנות בערב שבת 

על הפירות שיוגשו לפניו בשבת, ולכשיוגשו לפניו הפירות בשבת - יפריש מהם כמנהגו. 


