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בס"ד 

 

 ÌÈ ÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ ד עזר ללימוד דיני
 . ד זה מסכ את הדיני העיקריי של ארבעת המיני אבל אינו מפרט את כל הדיני

 

  ÌÈÒ„‰
 : דיני

1.  ההדסי צריכי להיות 
משולשי ברוב  ורצוי 
שיהיו משולשי לכל 

 1. אורכ
 , 2.  לוקחי שלשה הדסי
כאשר אור כל הדס הוא 

לפחות שלשה טפחי (24 ס"מ).2 
3.  יש לבחור הדס ירוק וטרי, שאינו יבש. 

) כשר אבל עדי   4.  הדס שראשו נחת (נקט

 3. ליטול הדס שראשו של
5.  רצוי לבחור הדס שגבעולו מכוסה 
בעלי (כל קבוצת עלי מגיעי  

 4.( לעלי שמעליה
 : מושגי

הדס משולש  הדס ששלשה עלי 
יוצאי באותה גובה מכל נקודה בבד 

) ההדס.  (ע ענ
הדס שוטה  הדס שאינו משולש, אלא יש 

פחות משלשה עלי בכל נקודה בבד ההדס. 
  

 
 

  ˙Â·¯Ú
 : דיני

1.  צרי לחפש ערבות שעליה  
 5. משוכי (אליפסות) ולא עגולי

2.  אור הערבות לפחות שלשה 
 2. טפחי ללא העלי

3.  יש לבחור ערבות טריות ולא 
יבשות. 

) פסולה.  4.  ערבה שראשה נקט (נחת
5.  רוב העלי צריכי להיות 
שלמי ומחוברי ורצוי שכל 

 6. העלי יהיו שלמי ומחוברי
  

 
 

  ·ÏÂÏ
דיני 

1.הלולב הוא ענ צעיר היוצא מהדקל.  ככל 
שהוא גדל עליו נפתחי יותר ויותר.  יש 
לקחת לולב שעליו עדיי צמודי לשדרה 

וטר נפתחו. 
2.  אור שדרת הלולב חייב להיות לפחות 

ארבעה טפחי (32 ס"מ). 7 
3.  יש לבחור לולב צעיר וירוק לא יבש. 

4.  השדרה כולה צריכה להיות מכוסה 
 . בעלי

5.  מצוה מ המובחר ליטול לולב אשר העלה 
העליו שלו (התיומת) לא נחלק כלל.  בדיעבד 
הלולב כשר א התיומת נחלקה בפחות 

מרובה.8 
6.  יש לחפש לולב ישר. 

 : מושגי
שדרה  הע שבמרכז הלולב אשר ממנו יוצאי 
עליו לשני צידיו, הוא השדרה.  את השדרה 

רואי רק מצד אחד של הלולב, ובצד השני 
 . רואי את העלי

תיומת  כל עלה בלולב הוא כפול.  זאת אומרת 
כל עלה עשוי משני עלי שגדלו מחוברי זה 
לזה מצד אחד.  העלה הגבוה ביותר של הלולב 
(העולה מהשדרה ישר למעלה) נקרא (שני חלקיו) 

התיומת. 
  



 ‡·‰ ÌÏÂÚ Ô· ‡Â‰˘ ÁË·ÂÓ ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÎÏ‰ ‰ Â˘‰ ÏÎ       16
 

‚"Ò˘˙ ÒÈ¯‡‰ È·ˆÏ © ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ
tzvi@halachayomit.com

 2 „ÂÓÚ         ÌÈ ÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ È È„ „ÂÓÈÏÏ ¯ÊÚ Û„         „"Ò·
 

  ‚Â¯˙‡
דיני 

צהוב או צהוב.9   1.  יש לקחת אתרוג ירוק
מותר לקחת אתרוג ירוק א הוא התחיל 

להצהיב. 
2.  גודל האתרוג:  
לפחות כביצה (57.6 

סמ"ק).10 
3.  יש לחפש אחר 

אתרוג של ויפה.   
א יש באתרוג נקב  
או מקו שחסר 
מקליפת האתרוג  

 11. צרי לברר הדי
4.  אתרוג שנפלו 

פטמתו או עוקצו, יש חשש שהוא פסול וצרי 
.12  רצוי ליטול אתרוג ע שושנתא.   לברר הדי
(חלק שלפעמי נמצא על הפיט ראה 

בציור). 
5.  אי לקחת אתרוג יבש. 

6. יש כתמי ונקודות הפוסלי את האתרוג, ויש 
 , שאינ פוסלי את האתרוג, זה תלוי בצבע
.  לכ יש להתייע ע רב לגבי כל  גדל ומיקומ
מראה הנמצא על 

האתרוג. 
מושגי 

אתרוג מורכב  אתרוג 
אשר אינו אתרוג טהור, 
אלא מעורב בו מי אחר 
על ידי שיטות גידול כגו 

 . לימו
פיטמא  בראש האתרוג 
, זוהי הפיטמא.   בולט ע
לפעמי בראש הפיטמא 

יש ע עגול שטוח זוהי השושנתא. 
חוט  החלק העליו של גו האתרוג מהמקו 

   . שהאתרוג מתחיל להיות משופע זהו החוט
עוק  חלק הענ שבולט מהאתרוג אשר דרכו 
  . האתרוג היה מחובר לע שעליו גדל לפני שנקט

 
 
 

 
 ( סימני להכיר בי אתרוג מורכב לאתרוג בלתי מורכב (שיש לו סימני לימו

1.  לאתרוג יש קליפה עבה במיוחד, ללימו לא. 
2.  באתרוג העוק שקוע לתו האתרוג.  בלימו העוק בולט. 

3.  לאתרוג יש בליטות בקליפתו, קליפת הלימו חלקה. 
.  (סימ זה אינו סימ מובהק).  .  בלימו הגרעיני שוכבי 4.  בתו האתרוג, גרעיניו עומדי

 
 
 
 
 

מקורות 
1.  תרמ"ו:ה', במקרה ונשרו עלי יש הרבה חילוקי 

 . ויש לברר הדי
2.  24 ס"מ לשיטת הגר"ח נאה, ולשיטת החזו"א 29 ס"מ.  
בדיעבד ההדס והערבה כשרי כאשר ה ארוכי 2 וחצי 

, מ"ב תר"נ:ח'.  טפחי
3.  רמ"א תרמ"ו:י'. 

4.  שע"ת תרמ"ו ס"ק ו'. 
 ( 5.  יש סימני נוספי בעלי (בד אדו ועלי חלקי
אבל סימני אלה אינ קיימי בכל הערבות, ארבעת 

, עמ' 40.  המיני השל
6.  תרמ"ז ב'. 

7.  32 ס"מ לגר"ח נאה, 39 ס"מ לחזו"א.  הלולב כשר  

, מ"ב  בדיעבד כאשר שדרתו ארוכה י"ג ושליש אגודלי
תר"נ ס"ק ח'. 

8.  יש אומרי שפסולה א פתוחה אפי' בקצת, י"א 
שפסולה א פתוחה טפח וי"א שפסולה א פתוחה 

ברובה.  מ"ב תרמ"ה:י"ט. 
9.  מ"ב תרמ"ח:ס"ה. 

10.  לשיטת הגר"ח נאה.  לחזו"א 100 סמ"ק.  רצוי 
להוסי על משקל זה כי לפעמי האתרוגי מצטמקי 

(shrivel up) בסוכות, כשרות ארבעת המיני עמ' ח'. 
 . 11.  חסר פסול ביו הראשו וכשר בשאר הימי

12.  עיי מ"ב סי' תרמ"ח ס"ק ל'.  אתרוגי הגדלי ללא 
.  א עלה  ) כשרי פיט (ז"א שהפיט נופל בצעירות

קרו על המקו שמש נפל הפיט ג כ כשר. 
 


