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אתרוג

בדוק שיש הכשר שהאתרוג ״בלתי מורכב״

קח אתרוג הנאה בעיניך בצורתו ובמראהו

לא ראית נקודה 
שחורה )או נוטה 
לשחור( או לבנה 

מאוד

כשר 
)אפילו אם 

במבט קרוב 
רואים נקודה, 

ואפילו אם לאחר 
שזיהית אותה 

תראה אותה גם 
מרחוק(.

ראית נקודה שחורה או לבנה

בחלק 
העליון 

)ממקום 
השיפוע(

בחלק התחתון

נקודה אחת 
או שתיים

שלוש נקודות

ניתן לסובב 
את האתרוג 
כך שכך שכל 

הנקודות תהיינה 
בצד אחד

רואים את 
הנקודות משני 
הצדדים )יש 

נקודות על רוב 
ההיקף(

פסול )למשנה 
ברורה( והחזו״א 
מכשיר אם אינו 
על רוב שטח 

האתרוג

בדיקות נוספות:
א. לעיתים יש כתם של עלה – ׳בלעטלאך׳. 

אם אינו בולט – כשר, אם בולט – נדון 
כנקודה שחורה )ובשעת הדחק – כשר(.

ב. ניתן לקנות צהוב או ירוק. אך אם כולו 
ירוק, צריך שיתחיל להצהיב.

ג. אם רואים נקב או שיש חשש לנקב – 
אין לקנות )ויש יותר מקום להקל כשיו״ט 

ראשון חל בשבת(.

פסול
כשר

כשר

הסתכל )באור טוב( על האתרוג ממרחק של כ-40 ס״מ, וסובב אותו 
לאט לאט סיבוב שלם )כדאי לעשות סיבוב אחד ולהסתכל בחוטם, 

ואח״כ לעשות סיבוב נוסף ולהסתכל בחלק התחתון(. 
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לולב

הסתכל בראשי 
הלולבים ובחר 
לולב שנראה 
סגור בראשו 

קנייה בשקית 
עם הכשר

בדיקה עצמאית

הערה: לא צריך רצף של 
משולש, וניתן להגיע לשיעור 

של 30 ס״מ גם במפוזר. 
אמנם, מעשית, בדרך כלל, 

החלק העליון טוב יותר, 
וברגע שחדל להיות משולש, 
גם ההמשך לא יהיה משולש. 

אם יש 30 ס״מ )ויש 
המקלים ב-24 ס״מ( כאלו 

– כשר ומהודר.
אם רובו משולש – 16ס״מ 
)ויש המקלים ב-13 ס״מ( 
כשר )אך לכתחילה יש 
לקחת משולש בשיעור 

המלא(

עקוב אחר 
העלה האמצעי 

)השדרה(

בחר בהכשר 
מקובל, 

והדסים שכתוב 
עליהם 

״כולו משולש״ 
)לא ״רובו״. 
בדיעבד גם 

״רובו״ כשר(. 
עדיף לבחור 
כולו משולש 
בשיעור חזון 
איש, כך שגם 
אם יש טעויות, 

הרוב יהיה 
כשר.  

בדוק )מחלקו העליון 
של ההדס( האם העלים 

יוצאים באותו גובה

האם הוא סגור?

פתוח מעטסגור

נראים 
כשני עלים 
)״הימנק״(

נראים 
כעלה 
אחד

כשרפסול

כשר

ערבההדס

וודא שזו ערבה 
ולא צפצפה

בדוק שהעלים 
קיימים על הערבה

ישנו הידור לקנות 
עם ״לבלוב״, 

כלומר, שמראש 
הגבעול יוצא עלה

קנה מאדם שניתן 
לסמוך עליו, שאין 

כאן חשש גזל 
)מצוי בערבה 
שקוטפים בכל 

מיני מקומות בלי 
לבקש רשות(
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