
Arba Minim Homework 
The Midrash Minim Match 

 
©

 A
ll rights reserved. The Lookstein C

enter, 2002. 

 
Name:_______________________                              Date: _______________ 

 
Instructions: Each midrash below refers to one of the arba minim. Read the 
midrash and match the midrash to the min. Write the min on the blank line. An 
example is provided in question one. Points appear in parantheses.  
An asterisk denotes a bonus question, which is worth more points.  
Note: You have read most of these sources in English on the website. You now 
need to recognize it in its original form. Difficult words are footnoted and 
explained on the bottom of the page.   
 

ירושה נופלת , ואם אין לו נכסים, נכסיו מצליחין לו,  בחלוםהדסיםהרואה :  "הדסים. 1*
 ) נקודות50 ( .)גמרא ברכות נז(לו ממקום אחר 

 
פרי עץ הדר וכפות , שנאמר,  הוא לפני קונו1הדור, , בחלום_________ הרואה   ".2

 ) נקודות30 ( ."תמרים
 
 ) נקודות20 ( ."אין לו אלא לב אחד לאביו בשמים, בחלום__________ הרואה ". 3
 
משם * 2יורדין לשם ומלקטין .ונקרא מוצא, מקום היה למטה מירושלים__________. 4

 ) נקודות30 ( . על גבי המזבח4יהן כפופיןוראש,   אותן בצדי המזבח3 ובאין וזוקפין…
 

               " באילנו משנה לשנה5דבר שדר, אלא הדר, אל תקרי הדר", אבהו אמר' ר_________. 5
 ) נקודות30( 
 
ולית אנן ידעין דהוא , משל לשנים שנכנסו אצל הדיין, אמר רבי אבין__________. 6

 נצוחייא 
 )ודות נק50(  ?)ואיך יודעים מי נצח(
 
 ) נקודות30( … את המזבח פעם אחת6בכל יום מקיפין…_________.7
 
 קורין למים 7שכן בלשון יווני, אל תקרי הדר אלא אידור", בן עזאי אומר_________.8

 ) נקודות50 ( ."הוה אומר זה אתרוג? ואיזו היא שגדל על  כל מים.  אידור
 
 20 ( )ה, סוכה ד." ( הצליחה נא'אנא ה, הושיעה נא' אנא ה"ואומרים _________.9

 )נקודות
 

. ה בראש השנה" לפני הקב8כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים________ .10
 ) נקודות30(
 

אלא במה שישראל יוצאין ? )ואיך יודעים מי נצח(ולית אנן ידעין מאן נצח __________.11
 )  נקודות20(  )ב,ויקרא רבה ל(ה ולולביהן  ואתרוגיהן בידן "מלפני הקב

                                                 
1 Considered beautiful, glorious 
2 Gather   
3 Stand them up 
4 bent over, wilting 
5 stays, dwellsכמו לגור  
6 circle 
7 Greek language 
8 defend themselves 


