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 ויקרא  כג:מ .1

ת וְַעְרֵבי־ָנַָ֑חל ּושְ  ֲָֽעַנַ֥ף ֵעץ־ָעב ֹ֖ ים ַו ת ְתָמִרִ֔ ץ ָהָד֙ר ַכפ ּ֣ י ֵעֵ֤ ֹון ְפִרֶּ֨ ֹום ָהִָֽראשׁ֗ ם ַביּ֣ ם ָלכ ֶ֜ ם ִלְנֵנ י יְ ּוְלַקְחת ֶּ֨ -ַמְחת ׁ֗

 הָוַ֥ה 

ים׃-א   ת יִָמָֽ ם ִשְבַעַ֥ ֹ֖ ֵהיכ   לָֽ

 

 נחמיה ח' .2

ר ּוְלַהשְ  יג א ַהס ֵנָ֑ זְָרֹ֖ ל־ע  ם א  ֲהנִי֙ם וְַהְלוִיִִ֔ ם ַהכ ָֽ ֹות ְלָכל־ָהָעׁ֗ י ָהָָֽאבֶ֜ ְסנּוּ֩ ָראֵשֶּ֨ ָֽא  י נ  ֹום ַהֵשנִִ֡ י ּוַביּ֣ ְבֵרַ֥ ִִ ל־ יל א  ִכֹ֖

ה׃  ה יְ  ידַהתֹוָרָֽ ר ִצָּוֵ֤ ה ֲאש ֶּ֨ ּוב ַבתֹוָרָ֑ ּו ָכתּ֣ ָֽיְִמְצאֹ֖ ְָֽשבֶּ֨ -ַו רּ֩ ֵי ה ֲאש  ג הוָ֙ה ְביַד־מ ש ִ֔ ָחֹ֖ ֹות ב  כ  ל ַבסֻּ ָֽי־יְִשָרֵאֵ֧ ּו ְבֵנ

י׃  ש ַהְשִביִעָֽ ד  יאּ֙ו ֲעֵלי־ טוַבח ַ֥ ר וְָהִבֶּ֨ ּו ָהָהׁ֗ ם ֵלאמ ֒ר ְצאּ֣ ִ ּוָשַלּ֣ ֮ם ּוִבירָֽ ֵריה  ֹול ְבָכל־ָעָֽ ירּו קַ֥ ֲָֽעִבֶּ֨ יעּו וְַי ר יְַשִמׁ֗ ּ֣ ֲָֽאש  ַו

י ְתָמִרִ֔  ֲָֽעֵלּ֣ י ֲהַד֙ס ַו ֲָֽעֵלֵ֤ ן ַו מ  ץ ש ִ֔ ֲָֽעֵלי־ֵעּ֣ יִ֙ת ַו ּוב׃ }נ{ַזֶּ֨ ת ַכָכתָֽ כ ֹ֖ ת סֻּ ֲעש ַ֥ ת ַלָֽ ץ ָעב ָ֑ י ֵעּ֣ ֲָֽעֵלֹ֖  ים ַו

ית ָהָֽ  טז ֹות ֵבּ֣ ם ּוְבַחְצרֹ֖ ֵתיה ִ֔ יש ַעל־ַגגֹ֙ו ּוְבַחְצר ּ֣ ֹות ִאֵ֤ כֶ֜ ם סֻּ ֲָֽעשּוּ֩ ָלה ֶּ֨ ּו ָהָע֮ם וַיִָביאּ֒ו וַַי ְָֽצאּ֣ ים ּוִבְרחֹו֙ב -א  וֵַי לִהָ֑

נְ  ַער א  ֹוב ַשַ֥ יִם ּוִבְרחֹ֖ ַער ַהַמִ֔ יִם׃ ַשּ֣ י יזָרָֽ ים ִמן־ַהְשִבַ֥ ָקָהל ַהָשִבֶּ֨ ּו ָכָֽל־ַהַ֠ ֲָֽעשּ֣ י  וַַי כֹו֒ת ִכּ֣ ּו ַבסֻּ ְָֽשבּ֣ כֹו֮ת וֵַי ׀ סֻּ

ה ְמא ָֽ  ה ְגדֹוָלַ֥ י ִשְמָחֹ֖ ּוא וְַתִהַ֥ ֹום ַההָ֑ ד ַהיּ֣ ל ַעֹ֖ י יְִשָרֵאִ֔ ּון ֵכ֙ן ְבֵנּ֣ ּוַע ִבן־נַ֥ ּו ִמיֵמיּ֩ יֵשֶּ֨ א־ָעשִ֡ יְִקָרא בְ  יחד׃ לָֽ ר וַַ֠ נ  ֵסֶּ֨

ת ָהָֽא   ֹום-תֹוַרֵ֤ י  לִהי֙ם יּ֣ ֹום ַהְשִמיִנ  ים ּוַביֵ֧ ת יִָמִ֔ ֲָֽעשּו־ָח֙ג ִשְבַעּ֣ ֹון וַַי ֲחרָ֑ ֹום ָהַאָֽ ד ַהיּ֣ ֹון ַעֹ֖ ֹום ִמן־ַהיֹו֙ם ָהִָֽראשִ֔ ׀ ְביִ֔

ת ַכִמְשָפָֽט׃ }נ{ ר  ֹ֖  ֲעצ 

  מ פסוק כג פרק ויקרא עזרא אבן .3

 

  מ נסוק כג נרק ויקרא עזרא אבן

 , הכתוב יכחישו לא כי, המעתיקים בדברי נאמין אנחנו לכם ולקחתם

 , ממנו הדר יותר עץ נרי אין כי ובאמת. אתרוג הוא הדר עץ נרי כי העתיקו הם גם

 הלא. לב עורי ואלה. עזרא' מס ראיה והביאו, סוכות תעשו מאלה כי, אמרו והצדוקים

 . מינים חמשה עלי רק, כלל עץ נרי ולא נחל ערבי עזרא בסנר אין כי, יראו

We trust in the words of the Rabbis, for they would not contradict scripture... 

They also taught that the “the fruit of goodly trees” refers to an etrog. Indeed it is 

true that there is no fruit more beautiful...The Sadducees say that the mitzva is to 

make from the Arba Minim, sukkot. These [the Sadducees] are blind of heart. 

Can't it be seen, that in Sefer Ezra there is no reference to the willows of the 

brook, or any fruit of a tree, only the leaves of the five species?! 


