
                                                                            
 

 ארבעת המינים וארץ ישראל

 

 כל אחד מארבעת הצמחים שהיהודים מביאים לסוכתם הוא ארץ ישראל.

 :אך כל אחד שונה בוטנית מחבריו

 הערבה והאתרוג זקוקים לכמות גדולה של מים כדי לצמוח, 

 יכולים לצמוח עם פחות מים. התמר וההדס

 רים,בהרבה איזו זה חשוב מפני שמקורות המים בארץ הם נדירים

 ולעומת זאת שופעים באיזורים אחרים. 

 

 :אקלים מהווה גם הוא גורם משמעותיה

 . נותנים הרבה פרי לאורך החוף עצי התמר אוהבים חום ויובש, אך לא 

  שם חם בקיץ, אך גם מאוד לח.

 ההדסים מעדיפים את איזור ההרים הקריר.

 ל,תיכוני, אבל בישרא-כמעט בכל מקום באקלים ים יצמחוערבות 

 המשקעים הקטנה, הערבה צומחת רק ליד מקורות מים שופעים כל השנה. עם כמות

 ארבעה מינים לפי אלו הפזורים בארץ ישראל.ב בחרהברור שהתורה 

 

 ישראל אולי קטנה, אך עם הרבה סוגי אקלים וגיאוגרפיה משתנה. 

 מארבעת המינים מייצג איזור גיאוגרפי שונה: כל אחד

 ף הצפוניים והעמקים.איזורי החו -האתרוג 

 מדבר.ה -הלולב 

 ההרים. -ההדס 

 מקורות המים -הערבה 

 

 http://www.chagim.org.il/oldsite/sukotinfoheb.html מתוך 
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Las cuatro especies y Eretz Israel 

 
 

Cada una de las 4 especies que bendecimos en Sucot representa a Eretz Israel, si 

bien cada una de ellas se diferencia botánicamente de la otra: la aravá (sauce) y el 

etrog (citrus) necesitan de grandes cantidades de agua para crecer, en cambio el 

lulav (palmera) y el hadás (mirto) lo hacen con menor cantidad de agua. Esto es 

especialmente relevante en la tierra de Israel donde el agua escasea en ciertas zonas 

y abunda en otras. 

 

También el clima es un factor significativo: las ramas de la palmera necesitan de un 

clima cálido y seco y no dan muchos frutos a lo largo de la costa, donde los veranos 

son calurosos y húmedos. El mirto prefiere las zonas montañosas y frías. El sauce 

crece en zonas de clima mediterráneo, empero en Israel, donde escasea el agua, 

crece sólo en zonas en que abunda el agua todo el año. 

Es claro que la Torá  eligió 4 especies de acuerdo a aquellas que se hallan dispersas 

en Eretz Israel.  

 

Por último, en Israel confluyen diferentes climas y geografías, y cada una de las 4 

especies representa una zona geográfica diferente: 

El etrog: las zonas costeras norteñas y los valles 

El  lulav: el desierto 

El mirto: las montañas 

El sauce: las fuentes de agua 
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