
ביערו מעשרות
מה בתכלס'?

מתי זה קורה?
פעם בשלש שנים: בחג הפסח בשמיטה ובשנה הרביעית. 

ויש מחמירים להקדים  את המעשרות יש לבער עד לשביעי של פסח, 
עד לערב חג הפסח.

אז מה צריך לעשות?
מי שיש ברשותו אחד מהדברים הבאים צריך לטפל בהם:

מי שאין בידו אף אחד מאלו - אינו חייב לעשות דבר.
מי שיש לו מנוי ומטבע בבית האוצר - אינו צריך לדאוג לחילול המטבע.

ומה אחר כך?
אף שבימינו אין חובה לומר את נוסח וידוי המעשרות, מפני שלא כל הפרטים 

מתקיימים כהלכה, נהוג לומר את נוסח הוידוי ביום שביעי של פסח:

פירות שאינם 
מעושרים 

)לדוגמא: יין, 
שמן, ריבות או 

חמוצים מתוצרת 
בית( - יקדים 
לעשר אותם.

מעשרות 
שהופרשו ולא 
ניתנו לכהנים, 

ללויים או לעניים 
- יקדים ליתנם 

להם.

פירות מהשנה 
הרביעית לנטיעת 

העץ )שכבר 
נקטפו( - יקדים 
לחלל על מטבע.

תרומה או חלה 
שהופרשו - 

יקדים לשרוף או 
להשליך

מטבע לחילול 
מעשר שני - 

יקדים להשחית 
אותו, או יחללו 

על 2 כפות סוכר 
וישפוך לכיור.

ִּבעְַרִּתי הַּקֶֹדׁש ִמן הַּבִַית, ְוגַם ְנַתִּתיו לֵַּלִוי ְולֵַּגר לַָּיתֹום ְוָלאְַלָמָנה ְּככׇל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני, לֹא 
ָעבְַרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי. לֹא ָאכְַלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו, ְולֹא ִבעְַרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא, ְולֹא ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו 
ְלֵמת. ָׁשמְַעִּתי ְּבקֹול ה' ֱאלָֹהי, ָעִׂשיִתי ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני. הְַׁשִקיָפה ִמְּמעֹון קְׇדְׁשָך ִמן הַָּׁשמִַים ּוָבֵרְך 
ֶאת עְַּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ּכֲַאֶׁשר ִנְׁשּבְַעָּת לֲַאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזבַת ָחָלב ּוְדָבׁש.

ֶׁשִהְבטְַחָּתנּו  ָמה  ֲעֵׂשה  אַָּתה  אַף  ָעֵלינּו  ֶׁשָּגזְַרָּת  ָמה  ָעִׂשינּו  הַָּׁשמִַים  ִמן  קְׇדְׁשָך  ִמְּמעֹון  הְַׁשִקיָפה 
הְַׁשִקיָפה ִמְּמעֹון קְׇדְׁשָך ִמן הַָּׁשמִַים ּוָבֵרְך ֶאת עְַּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּבַָּבִנים ּוְבָבנֹות ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ָנַתָּתה ָלנּו ְּבָטל ּוְבָמָטר ּוִבְוָלדֹות ְּבֵהָמה ּכֲַאֶׁשר ִנְׁשּבְַעָּת לֲַאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזבַת ָחָלב ּוְדָבׁש ְּכֵדי ֶׁשִּתֵּתן 

טַעַם ּבֵַּפרֹות.
ּוִוּדּוי  מַעְַׂשרֹות  ִּבעּור  ִמְצוַת  ְלַקֵּים  ֶׁשָּזִכינּו  ְּכֵׁשם  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוֱאלֹוֵקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
מַעְַׂשרֹות, ֵּכן ְיזֵַּכנּו הקב"ה ְלַקֵּים ִמְצוַת הְַפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּומַעְַׂשרֹות ֵמהַּתֹוָרה, ְוֵכן ִמְצוַת ִּבעּור ּוִוּדּוי 

מַעְַׂשרֹות ִמן הַּתֹוָרה, ְּבִביאַת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּוִבְניַן ֵּבית הִַּמְקַּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

בהלכות המלאות אפשר לצפות באתר מכון התורה והארץ


