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תרומה גדולה

מעשר ראשון

השנים  משש  באחת  הגדלים  מיבולים  אותה  מפרישים 
במחזור השמיטה. 

הבעלים נותנים אותה לכהן.

ראה  והאסורים  המותרים  )לשימושים  ולהשחיתה  לבזותה  אסור 
תרומות פרק יא(.

הכהנים טמאים, ואסור להם לאכול ממנה. ולכן 
נוהגים להפריש חלק כלשהו ולקבור אותו באדמה או לעטוף 

אותו בשתי שקיות ולהשליכו לאשפה.

מפרישים עשירית מן היבול הגדל בכל אחת משש השנים 
במחזור השמיטה.

בוודאי  חייב  היבול  ללוי. אם  נותן את המעשר  הבעלים 
בהפרשה, כגון שגדל בחצר פרטית, חייב בעליו לתת מעשר 
ראשון ללוי. ואם היבול ספק חייב בהפרשה ספק אינו חייב, 
כגון שנקנה בשוק ואין ידוע אם הפריש ממנו המוכר תרומות 
ומעשרות, אין הקונה אותו חייב לתת מעשר ראשון ללוי 

)מעשר ט,ב(.

החלק  את  מגדירים  להלן,   המובא  בנוסח 
ללוי  נותנים  ואין  שם"(.  )"קריאת  מקומו  ואת  המופרש 
בפועל, אלא מקנים לו באחד מדרכי הקנין )ראה להלן בחוזה 

ההלוואה למעשר ראשון וביאורו(. 

נספח לספר זרעים

הפרשת תרומות ומעשרות
מאת "מכון התורה והארץ" ו"מפעל משנה תורה"
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 תוכן:  התרומות והמעשרות - כללים והגדרות

 נוסח הפרשת תרומות ומעשרות  חוזי הלוואה למעשר ראשון ולמעשר עני

   תרומה גדולה

בימינו:

בימינו:


	ספר נשים
	הלכות אישות
	הלכות גירושין
	הלכות ייבום וחליצה
	הלכות נערה בתולה
	הלכות שוטה

	ספר קדושה 
	הלכות איסורי ביאה
	הלכות מאכלות אסורות
	הלכות שחיטה

	ספר הפלאה
	הלכות שבועות
	הלכות נדרים
	הלכות נזירות
	הלכות ערכים וחרמים

	ספר זרעים
	הלכות כלאיים
	הלכות מתנות עניים
	הלכות תרומות
	הלכות מעשר
	הלכות מעשר שני ונטע רבעי 
	הלכות ביכורים
	הלכות שמיטה ויובל

	נספחים ומפתחות
	השחיטה והבדיקה בימינו
	השבועה בבית הדין הרבני 
	תקציר הלכות חלה
	הצומח בספר זרעים
	נספח תמונות הצומח
	נספח הפרשת תרומות ומעשרות
	חנטה וביעור
	מפות וגבולות הארץ
	נספח התמונות לספר קדושה
	מפתח מידות ומשקלות
	מקורות וראשי תיבות


