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  )ב, מז(דבר תורה מעות קונות 

  ?למי שיי� –שיל� חלק מדמי אתרוג ונמכר לאחר 

, ומצא ש� אתרוג מהודר ונאה במיוחד, בימי ערב חג הסוכות הגיע יהודי לדוכ� לממכר אתרוגי�

ידיו את מלוא כיו� שלא היה ב. לקנותו החליטא� למרות זאת , א� מחירו היה גבוה בהתא�

והתחייב שיבוא בקרוב להשלי� את , הסכו� הנדרש לקניית האתרוג נת� חלק מהסכו� למוכר

גביר  הגיע לאותו דוכ� יהודי אחר, כעבור זמ� לא רב. המוכר אצל ובינתיי� נשאר האתרוג, יתרתו

לא סיפר שהאתרוג , שהיה אד� קל דעת בעל הדוכ�. וחשק בו, ראה את אותו אתרוג ייחודי, נכבד

 גיע הקונהה קלה כעבור שעה .חיר כפול ממה שנמכר לראשו�ומכרו לאותו גביר במ, כבר נמכר

המוכר . נתחוורה לו האמת המרה שאתרוגו נמכר לאחר א�, י� את יתרת הסכו�הראשו� להשל

וטע� שאתרוג זה א� הוא לא הסכי� לשמוע , הציע לו לקבל בחזרה את הכס� שהניח כמקדמה

וכ� בי� כל שאר השאלות של כשרות האתרוגי� הגיעה ג� שאלה זו . שלו הוא ואינו מוותר עליו

  .)סימ� לו "משפטי התורה"( לדיו� אצל הרב

א� אמרו חכמי� שמשיכה קונה כדי שלא , אמר רבי יוחנ� שמדבר תורה מעות קונות בסוגייתנו

י "וביאר רש. והפסדת�" נשרפו חיטי� בעלייה", נהיאמר המוכר ללוקח שכבר שיל� על חיטי� שק

ותקנת חכמי� היא שרק  " ונת� הכס� וק� לו" ,שלרבי יוחנ� מדאורייתא אכ� מעות קונות שנאמר

להלכה . משיכה תקנה כדי שא� תפרו! שריפה בבית המוכר יטרח להציל את חיטיו של הלוקח

מכל מקו� כשכבר נת! מעות , ינ! קונותא� שהמעות אש) ד"א, חוש� משפט רד(שולח� ערו� בנפסק 

 ,בלא הסכמת השני אי! הלוקח או המוכר יכולי� לחזור בה� מהמקח, ואפילו שיל� רק חלק מה!

מי שפרע מאנשי דור המבול "קללת  ולקבל על עצמ ועליה מי מה� לחזור בו וא� בכל זאת רוצ

  ".ודור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו

שבארבעה  אומרת הגמרא) א, פג(בחולי� . קו� ביטלו חכמי� את קני� כס�אלא שלא בכל מ

השאירו חכמי� את , יו� טוב ראשו� של פסח ושבועות, שמחת תורה, ראש השנה –מועדי� בשנה 

וכ� נפסק בשולח� . קניית בשר בהמה עבור מועדי� אלו לצור�, די� התורה על כנו שמעות קונות

ור השוה מאה דינרי� ואחד נת� לקצב דינר אחד כדי לקבל בשר שא� היה ש) ג, ש� קצט(ערו�  

מכל מקו� כיו� , א� א� לא עלה בידי הקצב למכור את כל בשר השור, בשווי זה לצר� יו� טוב

  .שקנה ממנו ופי� אותו לשחוט את השור כדי לתת ממנו את הבשר לאותוכ, שכבר קיבל מעות

שדי! זה אינו , )ליקוטי� אות לב, "מנהגי�"( ל"והוא המהרי "א שיש מי שאומר "הוסי� ש� הרמ

אלא א� לשאר דברי מצוה בכגו! זה וכמי שנות! מעות לקנות , רק לעניי! קניית בשר בערבי חגי�

לשונו  .שבאופני� אלו העמידו חכמי� דבריה� על די! תורה, שמעותיו קונות לו, בה! יי! לקידוש

שהואיל והוא , דוש בערב שבת אסור למוכר לחזורמעות על יי� לקיאד� שנת� "ל  היא "של המהרי

  ".דבר מצוה יש להעמיד על די� תורה



דעת ואכ� , דבר מצוה כלפתח לדיו� א� כ� הדי� ב תפותח" הואיל והוא דבר מצוה"ל "לשו� המהרי

ה מצויה נמצוה שאי ללאתרוג ולכשהוא הדי! ) אשל אברה� א, אורח חיי� תרנו( "פרי מגדי�"ה

מבואר שמעות אינ� קונות לצור� עירובי ) א, פאעירובי� (� בגמרא דאלא שמאי .שקונה בדמי�

ותיר! . ולעירובי חצירות לא ,מדוע לקידוש מעות קונות )א, שסט( "מג� אברה�"ותמה ה, חצירות

אבל בעירובי תחומי� , שעירובי חצירות אינ� מצוה ולכ� לא קונה בכס�) ש�( "תוספת שבת"בספר 

ולאור דברי� אלו כתב הגאו� רבי  .ל שאכ� קוני� בכס�"ר המהריוביס הנעשי� לצור� מצוה

� הסובר שא� לצור� עירובי תחומי! לא מועיל "שהרמב) אורח חיי� תרנו �גיליו(עקיבא איגר 

  .ולשיטתו רק לעני! בשר במועדי� השאירו חכמי� את די! תורה, ל"סובר שלא כמהרי, קני! כס�

וכ� נראה שסבור השולח� ערו� שלא הביא את (� "שיטת הרמבלש, שלפנינובנידו�  לפיכ� עולה

ולפיכ� לא , בשר באות� ארבעה מועדי� דמעות אינ! קונות לשו� דבר מצוה מלב) ל"דברי המהרי

שלכל , )וכפי שכתב הפרי מגדי� בפירוש(א "ל והרמ"ולשיטת המהרי .קנה הראשו! את האתרוג

  .א� כא! האתרוג של הלוקח הראשו! ועל השני להשיבו לו –דבר מצוה מעות קונות 

  


