
מדריך מהיר לקניית ארבעת המינים - למנהג חב"ד
* תרשים זה, נועד לסייע במידע ראשוני וכללי בלבד לרוכשי ד' מינים, לפירוט נוסף ראה במדריך ההלכתי של 'מכון הלכה חב"ד'

לולב
הסתכל בראש הלולב ובחר לולב שנראה 
סגור בראשו )רבותינו נשיאינו נהגו לקחת 
לולב שעליו מחוברים עם "קורא"(, שעליו 

אינם מכופפים בראשם )"קנעפלאך"(, 
וישר ]שמתבוננים על שדרת הלולב, 

שאינה מתעקלת[

* שים לב ששדרת הלולב תהיה גבוהה 
מההדסים והערבות ב-8 ס"מ לפחות

יש לקנות בשקית עם הכשר, או 
מאדם שניתן לסמוך עליו, שאין חשש 
גזל )שלא נקטפה משטח כלשהו, בלי 

לבקש רשות(

בדוק שיש הכשר שהאתרוג "בלתי מורכב". מנהגנו, להדר ולברך על אתרוג מקאלבריא, וצריכה 
להיות השגחה אמינה שאינו מורכב. באם אין קאלבריא יש לקחת מאתרוגי כפר חב"ד שהם 

מזרע אתרוגי קאלבריא כך שאינם בחשש מורכבים. 

הסתכל )באור טוב( על האתרוג ממרחק של כ-40-50 ס"מ, וסובב אותו לאט לאט סיבוב שלם 
)כדאי לעשות סיבוב אחד ולהסתכל בחוטם, ואח"כ לעשות סיבוב נוסף ולהסתכל בחלק התחתון(

קח אתרוג הנאה בעיניך בצורתו ובמראהו )הרבי מה"מ בחר בדרך כלל בצורה 
המזכירה מגדל(, למנהגנו יש לדאוג שיהיה צהוב ולא ירוק. וודא שהערבה: 1. עם קנה אדום, 2. 

העלה משוך כנחל, 3. בלי פגימות 
בולטות, 4. לא קטומה למעלה

בדוק שהעלים קיימים על הערבה 
)לשים לב לכך גם במהלך החג 

ולהחליף במקרה הצורך(

קיים סוג של ערבה שהענף ירוק 
ואח"כ הופך לאדום, אך היות ולא 

תמיד ניתן להבחין האם אכן זו ערבה 
כזו, מומלץ כשבוחרים לבד, לקחת 

ענף אדום דווקא

עקוב אחר העלה האמצעי )השדרה(

האם הוא סגור?

ערבה אתרוגהדס

סגור

כשר
רוב העלה 
האמצעי 

פתוח

פסול ליום 
הראשון

רוב העלה 
האמצעי 

סגור

כשר רק 
באין לולב 

אחר

פתוח

לא נראתה נקודה שחורה )או 
נוטה לשחור( או לבנה מאוד

כשר )אף אם במבט קרוב רואים 
נקודה, ואחרי ההתבוננות בה 

תיראה גם מרחוק(

פרטים נוספים:
א. לעיתים יש כתם של עלה - 'בלעטלאך' וזה כשר, 

אך יש מקום להדר באתרוג נקי מכל.
ב. אם רואים נקב או שיש חשש לנקב - אין לקנות.

ג. הקונה אתרוג עם פיטם, צריך להזהר שהפיטם לא 
יפול, והוא בנוגע ל'עוקץ', במקרה שנפל, יש בזה כמה 

פרטים ויש לברר עם רב מורה הוראה.
ד. הקונה אתרוג בלי פיטם, יש לוודא שאכן נקטף כך, 
ולא נשר בדרך או אצל הסוחר, אם יש ספק, להראות 

למי שמומחה בכך.

נראתה נקודה שחורה או לבנה

בחלק העליון 
)ממקום השיפוע(

פסול
נקודה 
אחת

אם זה נראה מנומר כשר
באופן בולט, גם אם זה 
במיעוט האתרוג, זה 

עלול להיות פסול ולכן 
מומלץ להראות לרב 

מורה הוראה

* נקודות הנמצאות בתחתית 
האתרוג, מסביב לעוקץ, לדעת רוב 

הפוסקים אינן מעכבות.

שתי 
נקודות

בחלק התחתון

קנייה בשקית 
עם הכשר

בחר בהכשר מקובל, 
והדסים שכתוב עליהם 

"כולו משולש" )לא 
"רובו", בדיעבד גם 
"רובו" כשר(. אורך 

השיעור הכשר בהדסים, 
צריך להיות לפחות 24 
ס"מ )כשיעור הגר"ח 

נאה(

בדוק )מחלקו העליון 
של ההדס( האם 

העלים יוצאים באותו 
גובה ושההדס לא 

קטום מלמעלה

אם יש 24 ס"מ כאלו 
- כשר ומהודר. אם 

רוב הקנים משולשים 
כשר )אך לכתחילה 
יש לקחת משולש 
בשיעור המלא של 

24 ס"מ(

בדיקה 
עצמאית

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הגהה: הגה"ח הרב מיכאל אבישיד, רב קהילת חב"ד בית שמש, 
הגה"ח הרב שלמה הלפרן, רב קהילת חב"ד תל אביב,  הגה"ח הרב משה קורנווייץ, רב קהילת חב"ד הר יונה 
תרשים זה אינו מהווה תחליף ללימוד בספרי ההלכה, ולפסק דין ע"י רב מורה הוראה

חדש בסמס לרב!
 ניתן לשלוח תמונות לווטסאפ
+972-55-708-1737 
נא לצרף טקסט מפורט
יחד עם התמונות

ניתן להשיג
בחנויות המובחרות

הפצה ראשית:
חיש - 03-9600770 

Chabadshop.com או באתר

'הלכה 
למעשה' 
תשרי


