FOUR SPECIES, FIVE PRINCIPLES
Vayikra 23:40
On the first day you are to take the fruit from ּול ַק ְח ֶּתם לָ כֶּם בַ ּיֹום הָ ִראׁשֹון ְפ ִרי
ְ
hadar trees, branches of palm trees, limbs of -עֵ ץ הָ ָדר כַפֹּ ת ְתמָ ִרים ַו ֲענַף עֵ ץ
leafy trees and willows of the brook and rejoice ּושמַ ְח ֶּתם ִל ְפנֵי
ְ נָחַ ל-עָ בֹּת וְעַ ְרבֵ י
before the L-rd your G-d for seven days.
.ה' אֱ ֹלהקיכֶּם ִׁש ְבעַ ת י ִָמים
1. Vayikra Raba 30:9 – G-d
THE FRUIT OF THE HADAR TREE. HADAR
symbolizes the Holy One, blessed be He, of whom it is
written, You are clothed with glory and majesty--hadar
(Tehilim 104:1). BRANCHES OF PALM-TREES
symbolize the Holy One, blessed be He, of whom it is
written, The righteous shall flourish like the palm-tree
(Tehilim 92:13). AND THE LIMBS OF THICK TREES
symbolize the Holy One, blessed be He, of whom it is
written, And he stood among the myrtle-trees
(Zechariah 1:8). AND WILLOWS (ARBE) OF THE
BROOK symbolize the Holy One, blessed be He, of
whom it is written, Praise Him that rides upon the skies
(aravot), whose name is the L-rd (Tehilim 68:5).

פרי עץ הדר זה
הקב"ה שכתוב בו
(תהלים קד) הוד והדר
לבשת כפות תמרים
זה הקב"ה שכתוב בו
(שם צב) צדיק כתמר
יפרח וענף עץ עבות זה
הקב"ה דכתיב (זכריה
א) והוא עומד בין
ההדסים וערבי נחל זה
הקדוש ב"ה דכתיב
ביה (תהלים סח) סולו
לרוכב בערבות ביה
:שמו

2. Vayikra 30:10 – role models
THE FRUIT OF THE HADAR TREE. HADAR
symbolizes Abraham, whom the Holy One, blessed
be He, honored (hidro) with good old age; as it
says, And Abraham was old, advanced in age
(Breishit 24:1), and it is written, And honor
(vehadarta) the face of the old man (Vayikra 19:
32). BRANCHES (KAPPOT) OF PALM-TREES
symbolizes Isaac who had been tied (kafut) and
bound upon the altar. AND LIMBS OF THICK
TREES symbolizes Jacob; just as the myrtle is
crowded with leaves so was Jacob crowded with
children. AND WILLOWS OF THE BROOK
symbolize Joseph; as the willow withers before the
other three species, so Joseph died before his
brothers. Another explanation of the text, THE
FRUIT OF THE HADAR TREE. HADAR

פרי עץ הדר זה אברהם
שהדרו הקב"ה בשיבה
טובה שנאמר (בראשית
כד) ואברהם זקן בא בימים
וכתיב (ויקרא יט) והדרת
פני זקן כפות תמרים זה
יצחק שהיה כפות ועקוד על
גבי המזבח וענף עץ עבות
זה יעקב מה הדס זה
רחוש בעלין כך היה יעקב
רחוש בבנים וערבי נחל זה
יוסף מה ערבה זו כמושה
לפני ג' מינין הללו כך מת
יוסף לפני אחיו ד"א פרי עץ
הדר זו שרה שהידרה
'הקב"ה בשיבה טובה שנא

symbolizes Sarah whom the Holy One, blessed be
He, honored (hidrah) with a good old age; as it
says, Now Abraham and Sarah were old (Breishit
18:11). BRANCHES OF PALM-TREES symbolize
Rebekah; just as the palm-tree contains edible fruit
as well as prickles, so Rebekah brought forth a
righteous man and a wicked one. AND LIMBS OF
THICK TREES symbolize Leah; just as the myrtle
is crowded with leaves so was Leah crowded with
children. AND WILLOWS OF THE BROOK
symbolize Rachel; just as the willow withers before
the other three species, so Rachel died before her
sister.

(בראשית יח) ואברהם
ושרה זקנים כפות תמרים
זו רבקה מה תמרה זו יש
בה אוכל ויש בה עוקצין כך
העמידה רבקה צדיק ורשע
וענף עץ עבות זו לאה מה
הדס זה רחוש בעלין כך
היתה לאה רחושה בבנים
וערבי נחל זה רחל מה
'ערבה זו כמושה לפני ג
המינין כך רחל מתה לפני
:אחותה

3. Vayikra Raba 30:11 - Torah
THE FRUIT OF THE HADAR TREE. HADAR
symbolizes the Great Sanhedrin, whom the Holy
One, blessed be He, honored (hidram) with good
old age, of which it says, You shall stand before
the old head (Vayikra 19:32). BRANCHES
(KAPPOT) OF PALM-TREES symbolize scholars
who force (kofin) themselves to learn Torah from
each other. AND THE LIMBS OF THICK TREES
symbolize the three rows of students who sit in
front of them. AND WILLOWS OF THE BROOK
symbolizes the pair of judges’ scribes who stand in
front of the judges and write down the words of
those who free and the words of those who
sentence.

פרי עץ הדר זו סנהדרי
גדולה של ישראל שהידרם
טובה
בשיבה
הקב"ה
שנאמר (ויקרא יט) מפני
שיבה תקום כפות תמרים
אלו תלמידי חכמים שכופין
את עצמן ללמוד תורה אלו
מאלו וענף עץ עבות אלו
שלשה שורות של תלמידים
שיושבין לפניהם וערבי נחל
אלו שני סופרים של דיינין
שעומדים לפניהם וכותבין
ודברי
המזכים
דברי
:המחייבין

4. Vayikra Raba 30:12 – Jewish people
THE FRUIT OF THE HADAR TREE symbolizes Israel;
just as the etrog has taste as well as fragrance, so
Israel have among them those who have learning and
good deeds. BRANCHES OF PALM-TREES, too,
applies to Israel; as the palm-tree has taste but not
smell, so Israel have among them those who have
learning but not good deeds. AND LIMBS OF THICK
TREES likewise applies to Israel; just as the myrtle
has smell but no taste, so Israel have among them
those who have good deeds but not learning. AND
WILLOWS OF THE BROOK also applies to Israel; just

עץ עבות אלו ישראל
מה הדס יש בו ריח
ואין בו טעם כך ישראל
יש בהם שיש בהם
מעשים טובים ואין
בהם תורה וערבי נחל
אלו ישראל מה ערבה
זו אין בה טעם ואין בה
ריח כך הם ישראל יש
בהם בני אדם שאין
בהם לא תורה ולא

as the willow has no taste and no smell, so Israel have
among them people who have neither learning nor
good deeds. What then does the Holy One, blessed be
He, do to them? To destroy them is impossible. But,
says the Holy One, blessed be He, let them all be tied
together in one band and they will atone one for
another.

מעשים טובים ומה
הקב"ה עושה להם
לאבדן אי אפשר אלא
אמר הקב"ה יוקשרו
כולם אגודה אחת והן
מכפרין אלו על אלו

5. Vayikra Raba 30:14 - individual
The spine of the lulav resembles the spine of a השדרה של לולב דומה
person; the myrtle resembles the eye; the willow לשדרה של אדם וההדס דומה
resembles the mouth, and the etrog resembles לעין וערבה דומה לפה
the heart.
והאתרוג דומה ללב

