
 ערב חג הסוכות ה'תשפ"א                                           ב"ה                                                               

 מצוות נטילת ארבעת המינים

 

ם"  :ארבעת  המיניםעל  מצוות  אמרבתורה נ ם ..ּוְלַקְחתֶּ ת, ָהָדר ֵעץ ְפִרי ָהִראׁשֹון ַבּיֹום ָלכֶּ  ֵעץ ַוֲעַנף, ְתָמִרים ַכפֹּ

ת ם, ָנַחל ְוַעְרֵבי, ָעבֹּ ם ְיהָוה ִלְפֵני ּוְשַמְחתֶּ ם. ָיִמים ִׁשְבַעת ֱאֹלֵהיכֶּ תֶּ תֹו ְוַחגֹּ  ַבָשָנה.." ָיִמים ִׁשְבַעת ַליהָוה ַחג אֹּ

 

 .האתרוג פרי הוא הדר עץ שפרי מבואר בתלמוד

 . שרביט כעין נפרדים שהעלים לפני, הדקל במרכז הצומחים תמרים עץ של ענפים הן תמרים כפות

 ".לולב" ל"חז בלשון נקרא זה ענף

 הנקראת, עלים רמת בכל שיהיו צריך" עבות" שייקרא כדי. הדס עץ ענף המסורת פי על הוא עבות עץ ענף

 ".משולש הדס" זהו. ההדס של רובו לפחות לאורך, עלים שלושה לפחות", קן" בהלכה

 ".ערבה" הקרוי בנחלים הגדל צמח של ידוע מין הם נחל ערבי

 

 

 בחג הסוכות אנו מאגדים את כל ארבעת המינים לאגודה אחת.

 שתי ערבות מצד שמאל,  לולב אחד באמצע

 ענפי הדס מצד ימין של המחזיק. ושלושה

 אנחנו אוחזים ביד ימין בצרור הערבות התמר וההדס וביד שמאל באתרוג, מצמידים את הידיים זו לזו ומברכים:

 "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב".

 

 

 אזור גידולם של ארבעת המינים

 המינים שונים באקלים המצוי בהם, בסוג האדמה ובמבנה פני השטח, אזורי הגידול של ארבעת 

מביאים מינים  מארבע אזורי הארץ השונים "וארבעת מינים הללו אינם  -הבא לפני עונת הגשמים  -ובחג הסוכות 

ומתפללים שהארץ כולה, על עמקיה וגיאיותיה, על הריה ונחליה,  (תענית ב ע"ב)באים אלא לרצות על המים "

 ייה מבורכת וגשומה. תה

 

 וכתבי מהיכן מגיע כל אחד מארבעת המינים. בסרטון הבאצפי משימת רשות: 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qk0xO56upYEyoNacDnZIS8MEU0S8tZar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qk0xO56upYEyoNacDnZIS8MEU0S8tZar/view?usp=sharing


 ב חג הסוכות ה'תשפ"אער                                           ב"ה                                                               

  כדאי לדעת

  :משל לאברי גוף האדם 

 . לכן מכפר על הרהורי לב רעים . ללבפרי האתרוג דומה 

 של האדם.  לכן הוא מכפר על הגאווה והשנאה.  לעמוד השדרההלולב דומה 

 לכם הם מכפרים על הסתכלויות אסורות ומורדות.  לעיניים.עלי ההדס דומים 

  (על פי מדרש). לכן הם מכפרים על לשון הרע.   שפתייםעלי הערבה דומים ל

 .שחלקי הגוף דומים לארבעת המינים כפמי שהם מופיעים במדרשנסי לצייר דמות דמיונית 

  

 

 טבעות לולבמכינים 

 ולהפיק מהם תועלת לצרכיו השונים.מאז ומתמיד למד האדם לנצל את החומרים שנמצאים סביבו  

 שימוש טכנולוגי. -תהליך זה בו האדם משתמש בחומרים שבטבע לצרכיו נקרא

 

מנהג ישראל לאגד את הלולב ההדסים והערבות של ארבעת המינים באמצעות טבעות מיוחדות הנעשות מעלעלי 

מדוע דווקא מכינים את הלולאות מעלעלי הלולב ולא מכל צמח אחר? כיון שאם נוסיף ונאגוד את ארבעת הלולב. 

 שנצטווינו בתורה.מינים יחד ולא ארבע מינים כפי  5יהיה לנו  –המינים עם צמח אחר 

 הלולב בקלות רבה .  עליע טבעות מעלבסרטונים בקישורים המצורפים תוכלו ללמוד שלב אחרי שלב כיצד לקלו

  

 חומרים וציוד: 

 ארבעה  עלעלי לולב לקליעה של ארבע טבעות מספריים 

 אופן ההכנה: 

 די לאגד את ארבעת המינים: עקבו אחר ההוראות וההדגמה באחד משני הסרטונים המצורפים והכינו טבעת כ

 1לחצי כאן לסרטון מספר  –כך תכינו טבעות לארבעת המינים  .1

 2לחצי כאן לסרטון מספר  –קליעת טבעת ללולב  .2

 התוצרים שהכנתן.  בל מכן אתאשמח לק 

 dini.chabadbanot@gmail.comשלחו למייל: את התמונות של התוצרים 

 חג שמח! המורה דיני הורנשטיין

https://drive.google.com/file/d/1k3aUPCZz4rOBKivt3RrrzDvkmBO1UVm4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEyu7X4pL6M_busTGSa4RJsmtYT7osnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEyu7X4pL6M_busTGSa4RJsmtYT7osnf/view?usp=sharing

