
 שיעור הגר"י אלעפנט שליט"א
 

 בענין לכם בארבעת המינים
  

ע' משנה כט: "לולב הגזול פסול וכו' "  ועייש בגמרא "אלא גזול בשלמא יום טוב ראשון דכתיב  א]
לכם משלכם אלא ביום טוב שני אמאי לא "         וע' גמרא מא:  "מנה"מ  דת"ר ולקחתם לכם 

שתהא לקיחה  ביד כל אחד ואחד   לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול מכאן אמרו 
ם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו אלא אם כן נתנו לו חכמים אין אד

  במתנה " עייש כל הגמרא 

"  מ"ט פליגי בה רב חייא בר    ב] עיין היטב גמרא  דף לה ע"א  " ושל ערלה פסול "  כל הגמרא 
" עד  "גופא אמר אבין ור' אסי חד אמר לפי שאין בה היתר אכילה וחד אמר לפי שאין בה דין ממון 

ר' אסי "  הנה מבואר מהגמרא שם שגם דבר שאין לו דין ממון ואין  לו בעלות כמו מעשר שני 
לר"מ אם יש לה היתר אכילה שפיר יוצא בא ידי מצות אתרוג וגם הפוך גם דבר כמו טבל שהוי 

א צריך שלו אם אין לו היתר אכילה אז לא יוצא והנה יש לעיין אם כן למה גזול פסול הלא ל
  שיהיה שלו ?  האם כל הטעם של "גזול " הוא שאין לו היתר אכילה ?

ג] ע' היטב אבני מלואים סימן כח ס"ק ג' [בסוף ] ד"ה "מיהו מ"ש מג"א "  שמביא שטת המג"א 
זה רק היתר לקחת אבל לא הוי שלו עד שהגוי סימן תרל"ז סק"ג שהגם שגזל עכו"ם מותר אבל 

"לכם " ולא יוצא באתרוג והאבני מלואים חולק שכון שהרמב"ם פוסק מקנה לו וממילא לא  הוי 
פרק ח הל' לולב הלכה ב שיוצאים עם אתרוג של מעשר שני הגם שהרמב"ם פוסק שמעשר שני 

ממון גבוה  כי לא צריך שיהא ממונו אלא רק מותר לאכילה וממילא גם בגזל עכו"ם הגם שלא הוי 
  שלו אבל מותר באכילה ולכן יוצא בו 

יוצא חידוש עצום מהאבני מלואים שגם אם לא הוי שלו בכלל יוצא והכל תלוי בהיתר אכילה ולא 
  צריך בעלות 

ע' בגמרא  מא: "דאמר רבא הא לך אתרוג על מנת שתחזירהו לי נטלו ויצא בו החזירו יצא לא  ד]
מתנה על מנת  החזירו לא יצא " וע' גמרא שם וכן  קידושין דף ו: שאם הוא יצא או לא תלוי אם "

להחזיר שמה מתנה או לא שמה מתנה " והנה ממה נפשך אם אין לו היתר אכילה מה יעזור אם 
  ?שמה מתנה אם  יש היתר אכילה שמה מה זה משנה לנו אם "שמה מתנה  "או לא 

ה] וע' עוד גמרא מו: "  א"ר  זירא לא ליקני איניש הושענא לינוקא ביומא טבא  קמא מ"ט  
קני אקנויי לא מקני  ואשתכח דקא  נפיק בלולב שאינו שלו " וצ"ע מה אכפת לן אם דינוקא מקנא 

  אין שלו אבל יש לו היתר אכילה ?
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