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The Mystery of the Four Species and the Sukkah – סוד ארבעת המינים והסוכה

בראשית פרק א יא( ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי
יג( ויהי ערב ויהי:יב( ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב: כן
:בקר יום שלישי
Gen 1 11 And God said: let the earth sprout forth herbs, grasses sowing seed, fruit trees producing fruit
according to its kind, whose seed is within it, upon the earth, and it was so. 12 And the earth brought forth
herbs, grasses sowing seed according to its kind and trees producing fruit whose seed is within it, and God saw
it was good. 13 And it was evening and it was morning, the third day.
 )ט( ויצמח יקוק אלהים מן האדמה כל עץ:בראשית פרק ב ח( ויטע יקוק אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר
:נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע
Gen 2 8 And God planted a garden in Eden from the East, and place there the man He had formed. 9 And
God caused to grow from the ground all trees, delightful in appearance and good to eat, and the Tree of Life in
the midst of the garden and the Tree of the Knowledge of Good and Evil.
בראשית פרק ג ו( ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם
 … )יז( ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה:לאישה עמה ויאכל
:האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
Gen 3 6 The woman saw that the tree was good to eat and desirable to the eyes and delightful is the tree for
insight, and she took from its fruit and ate and also gave to her husband with her and he ate… 17 To the man
He said: because you listened to the voice of your wife and ate from the tree that I commanded you saying do
not eat from it, cursed be the ground because of you, in sorrow you shall eat of it all the days of your life.
בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ה
 ר"י בר' )שמעון( ]שלום[ אמר שעברה על הצווי שכך אמר לה הקדוש ברוך הוא, ר"י ב"ר )שמעון( ]שלום[ ור"פ,למה נתקללה
 אלא ותוצא הארץ דשא וגו' הפרי נאכל והעץ אינו, והיא לא עשתה כן, מה הפרי נאכל אף העץ נאכל,'תדשא הארץ דשא וגו
,נאכל
Midrash Genesis Rabbah ch. 5
Why was [the earth] cursed? Rabbi Yosi bar Shalom said “it transgressed the command. For thus said the Holy
One, blessed be He: ‘let the earth bring forth fruit trees producing fruit,” just as the fruit is edible so the tree
should be edible. But she did not do so, rather, ‘the earth brought forth trees producing fruit,’ the fruit is
edible but the tree is not edible.
רש"י בראשית פרק א פסוק יא
 לפיכך, ולא העץ פרי, אלא )פסוק יב( ותוצא הארץ עץ עושה פרי, והיא לא עשתה כן, שיהא טעם העץ כטעם הפרי- עץ פרי
:כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה
Rashi, Bereshit 1: 11
Fruit trees – that the taste of the tree is like the taste of the fruit. But she did not do that, rather “the earth
brought forth trees producing fruit” not trees of fruit, therefore when Adam was cursed for his sin she, too,
was held accountable for her sin and cursed.
ויקרא פרק כג
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לט( אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יקוק שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום
 מ( ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יקוק:השמיני שבתון
:אלהיכם שבעת ימים
Lev 23 39 Indeed, on the fifteenth day of the seventh month, when you are gathering the produce of the
Land, celebrate the festival of the Lord seven days. The first day is a day of rest and the eighth day is a day of
rest. 40 And take for yourselves on the first day fruit of the glorious tree [etrog] and date palm fronds [lulav]
and branches of dense trees [myrtle] and willows of the river [willow] and rejoice before the Lord your God
seven days.
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לה עמוד א
. הוי אומר זה אתרוג, עץ שטעם עצו ופריו שוה-  פרי עץ הדר:תנו רבנן
Talmud Sukkah 35a
The Rabbis teach: “fruit of the glorious tree” – the tree the taste of whose wood and fruit are the same, which
is to say, this is the Etrog.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד א
. לא יכנס לבית המדרש-  כל תלמיד שאין תוכו כברו:שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר
Talmud Berakhot 28a
Rabban Gamliel announced and said: any student whose inside is not like his outside – do not enter the Beit
Midrash.
תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב
. אינו תלמיד חכם-  כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו:"מבית ומחוץ תצפנו" אמר רבא
Talmud Yoma 72b
“Inside and outside you shall overlay it (Ex. 25:13),” Rava said: any student of the sages whose inside is not like
his outside – is not a student of the sages.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרמח סעיף יב
; פוסל חזזית וכל שינוי מראה בכל שהוא, דהיינו ממקום שמתחיל לשפע עד הפיטמא,מחוטמו ואילך
Shulchan Arukh O.H. 648:12
From its nose and on, from the place it begins to incline up to the tip, the least mold or change in appearance
disqualifies it.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרנא סעיף א סעיף ב
 משום, דהיינו ב' קשרים זה על זה,מצות ד' מינים שיטול כל אחד לולב אחד וב' ערבות וג' הדסים; ומצוה לאגדם בקשר גמור
. והאתרוג בשמאלית, ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה,נוי; יטול האגודה בידו הימנית
Shulchan Arukh O.H. 651: 1-2
The mitzvah of the Four Species is that each person take one Lulav and two Willow branches and three Myrtle
branches, and it is a mitzvah to bind them with a complete knot, that is, two ties one on top of the other, for
beauty. Take the bundle in one’s right hand, tips up and roots down, and the Etrog in the left hand.
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