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הוי מצוה הבאה האם  ,טבילת כלים בגזלה
  בעבירה

סוכה המטלטלת דין  לה. ב.סוכה בקרקע גזו דיןא.  :יבוארובו 

 אם הוי מצוה הבאהה ,בהם שינוי  הגזל ד' מינים ועש גזולה. ג.

מדוע סוכה בקרקע אינה פסולה מחמת מצוה הבאה  . ד.בעבירה

הבאה בעבירה מצוה  שואל שלא מדעת לדבר מצוה. ו. בעבירה. ה.

  במכשירי מצוה. 

  הנידון

'אסור  . בכניסה לחצר כתוב:לכלים "לחברי חצר ובה מקוה טהרה

והוא טובל ושרץ  ,והטובל עובר בגזל ,לטבול כלים בחצר ללא רשות

וטבל כליו במקוה זו. לימים התארחתי עבר אחד  ,בידו'. למרות זאת

בכליו שאינם טבולים האם מותר לי לאכול  ,ונפשי בשאלתי ,ביתוב

  לכאורה".

  תשובה

ואין חשש מצוה הבאה בעבירה משני טעמים:  ,הטבילה כשרה

 ,א. כיון שקרקע אינה נגזלת. ב. טבילת כלים היא הכשר מצוה

  ואין בהכשר מצוה דין מצוה הבאה בעבירה.

  ביאור התשובה 
  הקדמה

גזלן  .דים הקדמה קצרהיש להק ,כדי להבין את הסוגיא בסוכה דלהלן

א. בגזלתו נקנה החפץ  , יכול להיות לו ג' דינים:שגזל חפץ מחבירו

שגזרת הכתוב שגזלן קונה בעל כורחו  ,לגזלן על ידי הקניין שעשה

אפילו אונס  ,שאם יאנס החפץ מהגזלן ,ונפקא מינא .של הבעלים

אבל מכל מקום חייב  נגזל את החפץ.לחייב לשלם  ,גמור ביותר

שלא נקנה לו החפץ לגמרי כמקח  ,להחזיר את החפץ עצמו לבעלים

ב.  אבל חייב להחזירו. ,אלא נקנה לו רק לענין אונסין וכדו' ,וממכר

ואינו חייב  ,ואינו חייב להחזירו לבעלים ,לגמרי שנקנה לו החפץ

הוא ו ,כלל לבעלים שלא נקנה החפץג.  .לנגזל אלא דמי החפץ בלבד

  .בחזקת בעליו

שבכל מטלטלין  צריך לדעת,אבל  ,אין כאן המקום להאריך בזהו

 ,אבל אם גזל קורה ובנאה בביתו ,הוא כדין א' ,שעושה הגזלן קניין

אלא ישלם  ,תיקנו חכמים שלא יחזירה בעצמה מפני תקנת השבים

נקנה גוף החפץ הנגזל לגמרי  ,וכן אם עשה שינוי וכדו' .דמי הקורה

ברשות לחכמים היא לעולם  ,ואם גזל קרקע ,ין ב'והוא כד ,לגזלן

ובזה  ,אולה ביד הגזלןשוהיא כ ,ולא חלין עליה קניני גזלה ,הבעלים

  .תבין היטב הא דלהלן

  דין סוכה גזולה

תניא, רבי אליעזר אומר: כשם שאין אדם יוצא " :)ב ,כזבסוכה (איתא 

ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו, דכתיב 

 -ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים (ויקרא כג, מ) 

 משלכם, כך אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו, דכתיב

משלך. וחכמים  -חג הסוכת תעשה לך שבעת ימים  (דברים טז, יג)

אומרים: אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב 

הראשון בלולבו של חבירו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו, 

מלמד שכל  -כל האזרח בישראל ישבו בסכת  (ויקרא כג, מב) דכתיב

 - ורבנן, האי לך מאי דרשי ביה -ת. ישראל ראוים לישב בסוכה אח

  ע"כ. "כתיב כל האזרח -מעוטי גזולה, אבל שאולה מיבעי ליה ל

דלפי חכמים שהלכה כוותיהו אדם יוצא ידי חובתו  ,הנה מבואר

ואינו סוכה  ,מדכתיב "כל האזרח" ,השאולה לו בסוכה של חבירו

  בסוכה גזולה מדכתיב "לך".

תנו רבנן: סוכה " :) איתאא ,סוכה לאדלהלן ( ,ויש להקשות טובא

ות הרבים. רבי אליעזר פוסל, וחכמים מכשירין. גזולה, והמסכך ברש

אמר רב נחמן: מחלוקת בשתוקף את חבירו והוציאו מסוכתו. ורבי 

אליעזר לטעמיה, דאמר: אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו. 

סוכה  -סוכה גזולה היא, ואי נמי קרקע אינה נגזלת  -אי קרקע נגזלת 

: אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו שאולה היא. ורבנן לטעמייהו, דאמרי

אבל גזל עצים  רקע אינה נגזלת, וסוכה שאולה היאשל חבירו. וק

  ." ע"כדברי הכל אין לו אלא דמי עצים  -וסיכך בהן 

 ,היושב בסוכה גזולה יוצא ידי חובת מצות סוכה ,דלפי חכמיםמבואר 

ות אינה נקנית לגזלן בקניין גזלה להי ,כלומר ,כיון שקרקע אינה נגזלת

אלא לעולם נשארת הקרקע  ,ולהתחייב רק לשלם דמי הקרקע ,שלו

שסוכה  ,ורבנן לשיטתם ,לפיכך אינה אלא כשאולה לו ,בחזקת בעליה

שפוסל סוכה ואפילו לרבי אליעזר  ,שאולה יוצא בה ידי חובתו

מודה לחכמים  ,פוסל סוכה שתקף את חברו וישב בהלכן ו ,שאולה

אינו חייב תקנו חכמים שכיון ש ,שאם גזל עצים וסיכך בהם שכשרה

לפיכך אינם  ,וקנה את העצים בקנין גזלה ,אלא להחזיר דמי עצים

  .וסוכה שלו היא ,שאולים לו

באיזה אופן פוסלים חכמים לעיל סוכה  ,והשתא יש לדקדק טובא

היא סוכה שאולה  מסוכתו, חברואת דאם תקף  ,הא מבואר כאן ,גזולה

שאינו חייב אלא דמי ואם גזל סכך וסיכך בו  ,וחכמים מכשירים

  .על סתירה זורש"י וכבר עמד  ,אפילו לרבי אליעזר כשרההעצים 

 דלא פסלו חכמים סוכה גזולה בפרק הישן אלא באופן ,ומבאר רש"י

שהיא מטלטלת  הון סוכגכ ,שגזל סוכה שאינה מחוברת לקרקע
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לא שם גזולה א ,דאינה כקרקע שאינה נגזלת ,ועשויה על עגלה וכדו'

חייב אבל מכל מקום  ,לאונסין עליה ונקנית לגזלן בקניין גזילה

שלא תיקנו לשלם  ,ולא רק דמיה ,להחזיר את הסוכה עצמה שגזל

לפיכך שם סוכה  ,ולא בגוזל סוכה מטלטלת ,דמים רק בגוזל קורה

  .גזולה עליה ופסולה מדכתיב "לך"

סוכה, כז, בפרק הישן (ודאמרינן ) "ד"ה אבל א ,סוכה לא(רש"י וז"ל 

לאו בגוזל סוכה המחוברת לקרקע, ולא  -) דמודו רבנן בגזולה ב

בגוזל עצים ומסכך בהן, אלא בגוזל סוכה העשויה בראש העגלה 

ובראש הספינה, דהיא עצמה נגזלת שאינה מחוברת לקרקע, ואין 

עליו להחזיר דמים אלא כמו שהיא בנויה, דאין כאן משום תקנת 

הלכך  -א עליה יציאות א טרח עליה לבנותה, ולא הוציהשבים שהרי ל

  " עכ"ל.גזולה היא

סוכה גזולה, כשרה. , ג) וז"ל "אורח חיים תרלזוכן פסק המחבר (

כיצד, אם תקף על חבירו והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה, יצא, שאין 

ואם גזל עצים ועשה מהם סוכה, אף על פי שלא כו' הקרקע נגזלת. 

ה בהם כלום, יצא; תקנת חכמים, שאין לבעל העצים חיברן ולא שינ

אלא דמי עצים בלבד; אבל אם גזל סוכה העשויה בראש הספינה או 

  " ע"כ.בראש העגלה, וישב בה, לא יצא

ואינה נקראת גזולה אלא אם  ,העולה מזה: סוכה גזולה פסולה

וחייב להשיב את הסוכה  ,קנה הגזלן את הסוכה בקניני גזלה

 ,תקף חברו בסוכתו כשרה ,לפיכך .ולא רק דמים ,בעצמה לבעלים

דחייב  ,וכן אם גזל עצים וסיכך כשרה .דקרקע אינה נקנית לגזלן

כגון עשויה על גבי  ,אבל תקף סוכה המטלטלת ,רק דמי עצים

  .עגלה אינו יוצא ידי חובתו

  בסוכה מצוה הבאה בעבירה

דאף על פי שלולב השאול ביום  ),ל, א(הנה מבואר בסוגיא בסוכה ו

מטעם מצוה לולב הגזול פסול ביום השני  ,מכל מקום ,השני כשר

והקשה הריטב"א (סוכה ט,  .כשם שקרבן גזול פסול ,הבאה בעבירה

אם כן מדוע צריך קרא "לך" בסוכה גזולה ללמד  ,א) בשם התוס'

דאי לאו  ,ומתרץ ,תיפוק ליה דמצוה הבאה בעבירה היא ,שפסולה

הייתי אומר שאין פסול מצוה הבאה בעבירה אלא בדבר הבא  קרא

קא משמע לן קרא דאפילו  ,אבל לא בסוכה ,כקרבן ולולב ,לרצות

הנה  .מצוה שאינה באה לרצות פסולה מטעם מצוה הבאה בעבירה

הוא מחמת שבאה  ,שטעם הפסול בסוכה גזולה ,מבואר בדבריו

  .והא גופא קא משמע לן קרא ,בעבירה

היינו בגזול  ,שסוכה גזולה שפסולה ,ריטב"א מפרש כרש"יוהנה גם ה

של קרקע כשרה כמבואר בברייתא אבל סוכה  ,סוכה המטלטלת

מסוכתו  מדוע בתוקף חבירו ,פי זה הקשה הריטב"א ועל ,בפירוש

מכל  ,ואין עליה שם גזולה אלא שאולה ,כשרה דקרקע לא נגזלת

בלאו דלא תגזול דהרי עובר  ,מקום תפסל מדין מצוה הבאה בעבירה

 .רמו עשה,תא ל פר המצוותס יןועי יא. ,רמב"ם גנבה ז(אפילו בקרקע 

א ותירץ הריטב"). ספרי שם יפל יד ע ,דברים יט ורההתל ורש"י ע

הא קיימא לן דקרקע אינה  ,בשהוציא חבירו מסוכתו(שם) וז"ל "

 ,נגזלת והויא לה סוכה שאולה כדאיתא בפרק לולב הגזול (ל"א א')

כיון דלא קניא כלל וברשותיה  ,בה מצוה הבאה בעבירהולית 

מה בכך שלא קנה והיא  ,ודבריו צריכים ביאור ," עכ"לאיתא דמריה

ומצוה הבאה בעבירה  ,מכל מקום עבירה היא ,בחזקת בעליה עומדת

  .פסולה

  ביאור שיטת הריטב"א

יש להקדים מה שכתב הר"ן בסוכה על  ,כדי לבאר דברי הריטב"א

. והביאו הבית יוסף להלכה באורח חיים סימן ב דפי הרי"ףהרי"ף (יג, 

דלאחר שמסיק שלולב הגזול פסול ביום השני מטעם מצוה  ,תרמט)

או  ,שלא פסול אלא באופן שלא קנהו עדיין ,כתב ,הבאה בעבירה

דסובר רבי יוחנן  ,כגון בקרבן גזול ,שקנהו אבל המצוה מסייעת בקנין

 ,שגזול פסול כיון שסובר שיאוש לבד לא קונה אלא עם שינוי רשות

נמצא שהקרבן כשר רק כיון שנקרא הקדש ונעשה שינוי רשות עם 

אבל כשאין המצוה מסייעת  ,אם כן המצוה מסייעת בקנין ,היאוש

שאם גזל לולב  ,שכתב ,ומוכיח זאת מדברי הירושלמי ,אינו פסול

יוצא בו ידי חובתו כיון שהעבירה לא מסייעת  ,י דקנהוועשה בו שינו

  .לקנין

שכיון  ,נראה פשוט ,והטעם שכשלא קנה הוי מצוה הבאה בעבירה

אם כן כשנוטל הלולב ועושה בו  ,שחל על הגזלן מצות השבת הגזלה

 ואהה זו ריעבב ,שאינו משיב לבעלים ,נמצא שהעבירה גופה ,מצוה

  .עושה מצוה

 ,דהנה הגוזל סוכה מטלטלת ,אר כונת הריטב"אועל פי זה נבוא לב

 ,ובכל זמן שלא משיב ,קונה אותה בקנין גזלה וחייב בהשבתה מיד

הוא מקיים מצות  ,אם כן על ידי העבירה שאינו משיב ,עובר עבירה

אין עליו  ,אפילו שעבר בלאו דלא תגזול ,אבל תוקף חבירו ,סוכה

א בחזקת בעליה והי הקרקעשלא קנה את  ,מצות השבה בכל רגע

אבל אין על הקרקע דיני  ,אלא שעבר פעם אחת בלא תגזול ,עומדת

  .והיא בחזקת בעליה עומדת ,קנין של גזלה שחייב בהשבה

פסולה מטעם מצוה הבאה  ,העולה מזה: סוכה מטלטלת גזולה

אבל תקף חבירו בסוכה  .כיון שחייב בהשבה כל רגע ,בעבירה

כיון שלא  ,ואין בזה משום מצוה הבאה בעבירה ,כשרה ,שבקרקע

  מצות השבת אבידה.בה ואין לו  ,קנאה

  מדוע אינו שואל שלא מדעת גזלן

דאף על פי שמדין גזלן אינו נחשב מצוה הבאה  ,אלא שעוד יש לדקדק

בא מציעא (מג, ב) דשואל בהא איתא ב ,מכל מקום ,בעבירה כמבואר
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וכיון  ,(חושן משפט שנט, ה)וכן פסק המחבר  ,אשלא מדעת גזלן הו

 ,וחייב לצאת מהסוכה ,שבכל רגע הוא גזלן מחמת שאלה שלא מדעת

 ,ומדוע לא הוי מצוה הבאה בעבירה ,הרי זה ממש כנוטל לולב הגזול

  .והוא תמיה גדולה מאוד

דהנה  .ובסייעתא דשמיא מצאנו שכבר עמדו בזה רבותינו הראשונים

 ),חלק א הלכות לולב אות יט(אורחות חיים רבי אהרן מלוניל בספרו 

הבעל וז"ל " .שאינו נחשב גזלן ,שמחדש ,מביא בשם בעל התרומה

אם נטל אדם  ,אפילו למ"ד גזול פסול כל שבעה ,התרומה ז"ל כתב

ולא נתכוון לגוזלו אלא  ,לולבו של חבירו בעל כרחו כדי לצאת בו

דשואל שלא  ,יוצא בו ביום שני ,להחזירו לו מיד לאחר שיצא בו

דלא דמי  ,ולא הוי חייב באונסין ,מדעת כי האי גוונא לא הוי גזלן

וכלשון הזה ממש הביא  לשואל דעלמא שיש בו הנאת ממון ע"כ.

"ו בשם ר"י הזקן בשער בספר הפרדס לרבינו אשר בן חיים נבי

וכן כתב רבינו יחיאל מפאריס [ירושלים  ),פרק י"א אות כח(התשיעי 

  .תש"מ]

שהשואל שלא מדעת לעשות מצוה  ,אר בכל דברי הראשוניםהנה מבו

וכיון שקרקע אינה נגזלת לא  ,אלא אם כן גזל ממש ,אין דינו כגזלן

  .ואינה מצוה הבאה בעבירה ואתי שפיר הכל בס"ד ,הוי גזלן

אין דינו כשואל שלא מדעת  ,העולה מזה: הגוזל כדי לעשות מצוה

  דהוי גזלן.

  בקרקע דין טבילת כלים כגוזל סוכה

אם כן  ,מחוברים דאפילו המים ,כלים במקוה הכל קרקעוהנה טבילת 

הוי ממש כתוקף סוכתו של חברו דאינו נפסל מדין מצוה הבאה 

לא ומלבד זאת יש עוד טעם מדוע  .מכל הטעמים המבוארים ,בעבירה

  .הוי מצוה הבאה בעבירה כפי שנבאר להלן

וקף סוכתו של הוי כת ,העולה מזה: הטובל כלים במקוה בגזלה

  מצוה הבאה בעבירה. פסול משום דאינו ,חבירו

  וכדו' אין מצוה הבאה בעבירה במכשירי מצוה

דהיינו  ,שבמצות שהם מכשירי מצוה ,מצאנו הרבה פוסקים דהנה

כגון  ,אלא הוא מכשיר למצוה ,שלא המעשה עצמו הוא המצוה

 .לא אמרינן מצוה הבאה הבאה בעבירה ,טבילת כלי ,חליצה ,שחיטה

אב"ד בארדיטשוב בספרו תהלה לדוד דכך כתב הגאון רבי דוד 

ומוכח זאת מהא דשחט בהמה  ),בהשמטות לחלק א דף יג עמוד ד(

מסוכנת בסכין של משמשי עבודה זרה דשחיטתה כשרה (יורה דעה 

וכן  ,ולא אמרו דהוה מצוה הבאה בעבירה ),סימן י' ובש"ך ס"ק ה

ירי שכוכן כתב שם דטבילה היא מ .לצה בסנדל של עבודה זרהח

ומסיק שהדעת נוטה שאין מצוה הבאה  ,ונושא ונותן בזה ,מצוה

  .בעבירה במכשירי מצוה

 ),כלל ל פרט ד דף י עמוד א(ובעט סופר כלל מצוה הבאה בעבירה 

שאין מצוה הבאה בעבירה במצוות שאין צריך להם כונה  ,מבאר

  .ין לפי זה בטבילהדההוא , וכשחיטה וכדו'

שבמצוה שאינה  )בדף קא אות יג(וכן כתב הגאון בעל החתן סופר 

וכן כתב הגאון  ,לא אמרינן מצוה הבאה בעבירה ,אלא הכשר מצוה

פשיטא ליה ד ,סוף סימן מב ,רבי יצחק בלזר זצ"ל בספרו פרי יצחק

ואסף כגורנה  ,שאין מצוה הבאה בעבירה במצוה שהיא הכשר מצוה

 ,(כללים, מערכת מ"ם, כלל עז, אות יז)בשדי חמד  כל השיטותאת 

לאור זה פשיטא שבטובל כלי בגזלה לא אמרינן מצוה הבאה 

  .בעבירה

(גניבה ואונאה, חלק  והנני מעתיק דבריו ,ובפתחי חושן דן בשאלה זו

) וז"ל "יש לדון במי שטבל כלי במקוה של חבירו ה, פרק ו הערה עד

שלא בידיעתו נראה מסברא דאמרינן ניחה שלא מדעתו, ואם בסתם 

 ,אמנם .שאין זה חסרון ממון בטבילת כלי שיקפיד על זה ,ליה וכו'

 ,או שיודע שהבעלים מקפיד ,ל המקוהעאם הטביל כנגד רצונו של ב

גזל, כגון בשעה שבני (וכן בזמן שהבעלים מקפיד נראה שיש איסור 

נזוקו אנשים, כוס באמצע ו אדם טובלים שכבר היו מעשים שנשבר

נראה דהוי שואל שלא מדעת שנקרא  ,או שהוצרך להחליף ולנקות)

מיהו  .ולפי זה לא עלתה לו טבילה משום מצוה הבאה בעבירה ,גזלן

ואפשר  .דומיא דסוכה ,ואינו נפסל ,אפשר דהוי כקרקע שאינה נגזלת

דים לומר שבמצוה דשוב ראיתי מצ .שאם יש קפידא במים הוי כתלוש

וגם טבילת  ,ית אינו נפסל משום מצוה הבאה בעבירהשאינה חיוב

עיין שדי חמד כללים מערכת המ' כלל עז  ,כלים אינה מצוה חיובית

ולאור  .אות יז דקרי לטבילת נדה מכשירי מצוה, וצריך עיון" עכ"ל

  למעיין. -המבואר לעיל יש הרבה להשיג על מקצת דבריו 

מכל המורם נראה  לעניות דעתי ,ואף על פי שאינו מחליט בודאות

  .שאין כל חשש טבילה בכלי שטבלו בגזילה ,פשוט

אין  הכשר מצוהבו ,העולה מזה: טבילת כלים היא הכשר מצוה

   פסול של מצוה הבאה בעבירה.
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