
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלה 
 אפשר לאכול אותה או לא., במה נחלקו הדעות האם בזמננו )מאשין( מצת מכונה

 

 תשובה 

במצת מכונה ידי חובה לצאתיש אומרים שאי אפשר  - מצת מצוה בליל הסדר
א 

פשר לצאת בה ידי , ויש אומרים שא
חובת מצת מצוה
ב 

חמץ , לכל הדעות אין מצת מכונהבשאר ימי הפסח, 
ג 

יש מתירים לאוכלה, 
ד 

, ויש אוסרים
ה 

. 

 

 )מאשין( מצת מכונה –ביאור מושג 
תוב בתורה "ושמרתם את היא הכזית מצה שיוצאים בה ידי חובת אכילת מצה מהתורה בליל הסדר, כ – מצת מצוה

לכן יש יש לשמור על המצות בעת הכנתם שלא יחמיצו, ושמירה זו צריכה להיות לשם מצת מצוה, מכאן ש המצות"
ללוש את הבצק ולאפות את המצה לשם מצת מצוה
ו 

. 

כתב המשנה ברורה
ז 

חרש שוטה וקטן, אינם כשרים לאפיית מצת מצוה, אפילו אם  שהרבה פוסקים סוברים שנכרי 
וביאר שו"ע הרבישראל גדול עומד עליהם ואומר להם שיעשו לשם מצת מצוה, 

ח 
שנכרי אינו שומע בקול כיון  

לשם  ןלכוואלא עושה על דעת עצמו, וחרש שוטה וקטן אין להם דעת שיוכלו ואינו עושה לשם מצת מצוה ישראל 

 מצת מצוה.
ואחר כשאדם לוחץ על כפתור והן מתחילות לעבוד נעשות על ידי מכונות חשמליות, המופעלות ת מכונה בזמננו מצו

אלא כמעשה  ן אינה נחשבת עוד כמעשה האדםת המכונות בעצממעצמן. להרבה דעות פעול ממשיכות לעבודן כך ה

המפעיל אותם , ורק הפעולה הראשונה שלהן בעת הפעלת המכונה מתייחסת לאדםהמכונה עצמה
ט 

. 

 
 האדם שרק"לשם מצת מצוה", יש אומרים  יוצאים ידי חובת החיוב שלבעת אפיית המצות נחלקו האחרונים כיצד 

בעת אפייתה את המצה יכול לכוון "לשם מצת מצוה"האופה 
י 

שוטה וקטן אינם כשרים לכן נכרי או חרש ו ,

                                                 
 א
 וך שליט"א עמ' כ"א מקור הערות א', ועוד פוסקים.הגש"פ עם ביאור מועדים וזמנים להגר"מ שטרנב 
 ב
 להגרצ"פ פראנק זצ"ל, ועוד פוסקים.ח"ב סי' ג' ח שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' כ', מקראי קודש פס 
 ג

כל ימי הפסח, מצת מכונה בהחלט כתב דגם לאוסרים ו ,פסח ח"א פ"ס סע' ט"זפסקי תשובות סי' ת"ס סע' א', נטעי גבריאל  

מותרים לאכול אחר הפסח מצת מכונה שהיתה אצל יהודי, ואין היא חמץ שעבר עליו הפסח, דכן הורה האדמו"ר מצאנז 

דאף לשיטת הדברי חיים והחידושי הרי"מ שאסרו מצות מכונה שנקרא והעיד משם הגה"ק מנאסווד זצ"ל קוליזנבורג זצ"ל 

 .ור, לאחר הפסח אין להחמיר כללחמץ גמ
 ד

פו נכרים כשרות מעיקר הדין לפסח, אם כן כנ"ל הערה ב', וכאן נוסף הטעם דאין צריך לשם מצת מצוה ואפילו בצקות שא 

דהיום יש הכשרים חשובים כבד"ץ העדה"ח ירושלים הנותן הכשר שאין חשש חימוץ במצות מכונה, הרוצה יש לו על מי 

 לסמוך.
 ה
גר"מ שטרנבוך לעייל הערה א', כתב דנראה בטעם האוסרים בזמנו הדברי חיים חידושי הרי"מ ועוד, דלא היה רק בהגש"פ לה 

החדשות יתכן והדין יהיה שונה, אלא אסרו  האפייה במכונות  ין אלא מה שעיניו רואות והיוםנידון הלכתי בלבד, דאם כן אין לדי

, ודבר זה כותב הגר"מ שטרנבוך שייך גם וקלקוליםדר שתביא לעוד הקלות מטעם סייג וגדר שהיה בזמנו מצת מכונה פריצת ג

קל לנקות אותם כמו שבאפייה של מצות יד, ולכן שייך הגדר והסייג גם היום,  שעדיין יש חששות במכונות הגדולות ולא ,היום

 ומי שנוהג כך מדורות הוי בגדר אל תיטוש תורת אמך עיי"ש.
 ו
 ומ"ב ס"ק ב' ג'. ראה שו"ע סי' ת"ס סע' א', 
 ז
 שם ס"ק ג'. 
 ח
 ת"ס ס"א.סי'  
 ט
 אנציקלופדיה תלמודית ערך חשמל. 

 י
 הגש"פ עם ביאור מועדים וזמנים להגר"מ שטרנבוך שליט"א עמ' כ"א מקור הערות א, ועוד פוסקים. 

 שואל ומשיב
  וה לכל נפשוהמצויות בתוספת ביאור בלשון הש הלכות

 מצות מכונה בזמננו –נושא העלון 

תשע"ט ג חג הפסחגליון קנ" 



מצת בעת אפייתם, וקל וחומר שאין המכונה יכולה לכוון זאת, ולכן  לשם מצת מצוה, שאינם מכוונים לאפיית המצה

 לשם מצת מצוה. למצת מצוה, שלא כיוונו בעת אפייתהמכונה פסולה 
האפייהאת המצה יכול לכוון "לשם מצת מצוה" בעת  אדם שאינו אופהשגם יש אומרים 

כ 
אין כל חיוב כיון ש, 

בעת המצות שלא יחמיצו  את המצות העיקר הוא לשמור עלמרתם וש , שכתוב בתורהבתורה לאפות את המצות

המצה נעשית מאליה על ידי המכונה, שלא תחמיץ, ולכן אפילו אם  -הכוונה של לשם מצת מצוה  האפייה, וזו

 לשם מצת מצוה. , מועילה כוונתוכיון שהאדם עומד שם ומשגיח שלא תחמיץ העיסה
 

אם לא מועילה כוונה של אדם גדול לשמה בעת שנכרי או חרש שוטה וקטן אופים את המצה,  כיון נשאלת השאלה
מחמץ והכוונה לשם מצת מצוה בעת אפיית של אדם גדול כשם שמועילה השמירה מצת מכונה, לדעת המתירים כן 

 ים את המצה,גם כשנכרי חרש שוטה או קטן אופלשם מצת מצוה מכונה, מדוע לא תועיל הכוונה של אדם גדול ה

בעת שהם אופים את המצה, נכרי חרש שוטה או קטן כיון ש מתרצים זאתולכאורה במה הם גרועים יותר מהמכונה, 
לשם מצוה וגוברת על  כי באה הכוונה שלהם שאינה , שוב לא מועילה כוונת הגדול,נמצאת בידים שלהם והיא

, מה שאין כן והם אופים אותה דעתם קובעת כוונתו של הגדול לשם מצוה, כיון שהמצה נמצאת בידים שלהם
כוונה, שוב מועילה כוונת הגדול העומד על יד המכונה לשם מצת מצוהדעה או במכונה שאין לה כל 

ל 
 . 

 

 שאלה   
 מח שנטחן ברחיים של יד, עד כמה יש להשתדל להשתמש בהן.מצות מק

 

 תשובה 

טחינה ברחיים של להשתמש ב יש אומרים שנכון, הסדרת ידי מצת מצוה בליל לצא - לאכול מצות ידהמקפידים 
יד
מ 

ויש אומרים שאין צריך אלא די ברחיים של מכונה, 
נ 

יש אומרים בשאר ימי הפסח האוכלים מצות יד , וכן 
הרי זה משובחשרחיים של יד 

ס 
, ויש אומרים שאין צריך
ע 

כפי  ,ן ברחיים של ידאין עני האוכלים מצת מכונה . 
מצת עבודת יד שאינם אוכלים

פ 
. 

 רחיים של יד –ביאור מושג 

מתחילה , האם היא החיוב של "ושמרתם את המצות" כלומר שמירה על המצות שלא יחמיצוהאם  נחלקו הדעות
 חינת הקמח, או רק מעת לישה ואפיה. טעת כבר מ

עליהם מים ולא ואו לשם מצת מצוה שלא יבהחיטים הנטחנות  עליש אומרים שכבר מעת טחינת הקמח יש לשמור  
לסוברים שעל ידי פעולת מכונה אי אפשר לכוון ולעשות לשם מצת מצוה, כמו כן בטחינה על ידי וזו  לדעה ,יחמיצו

על ידי ישראל בלא מכונה אלא ברחיים של יד ולכן יש לטחון את החיטים מכונה אי אפשר לצאת ידי מצת מצוה, 
ואין צורך לעשותה החיטים אינה בכלל "ושמרתם את המצות" יש אומרים שטחינת ו המכוון לשם מצת מצוה.גדול 

לבוא לידי חימוץ, הקמח כיון שרק מעת הלישה דהיינו נתינת המים לקמח שאז זה זמן שיכול כלל על ידי ישראל, 

באופן ולקמח, מים נותנים אך בעת הטחינה שעדיין אין לשם מצת מצוה,  ץ ולכווןומירק מאז יש מצוה לשמור מח
של על ידי גוי או אין צריך לעשות לשם מצת מצוה ודי אם כן בטחינה  ,לידי חימוץ אין חשש שיבוא הקמחרגיל 

 מכונה, ובשמירה של ישראל גדול.
דעת שו"ע הרב
צ 

מצת דים על מצת יד אין צריכים שולכן גם המקפיטחינה אינה צריכה להיות לשם מצת מצוה, הש 
המשנה ברורהשאר המצות של ימי הפסח. ברחיים של יד, ובוודאי לא המצוה תהיה מקמח של 

ק 
 שנהגו בזמנוכתב  

צריך רחיים של יד אלא די במכונה לשם מצת מצוה בעת הטחינה, ואין אם כן המנהג היה שאין  ,לטחון על ידי גוי

, אל הרי זה משובחוכתב שמי שאפשר לו שהטחינה תהיה על ידי ישרהמשנה ברורה אך הוסיף  אפילו למצת מצוה,
  מצת יד נכון בליל הסדר להשתמש ברחיים של יד, ובשאר ימי הפסח הרי זה משובח.מצת מצוה אוכלים האם כן 
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 כ
 שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' כ', מקראי קודש פסח להגרצ"פ פראנק זצ"ל ח"ב סי' ג'. 
 ל
 שם. הגרצ"פ פראנק 
 מ
' ת"ס ס"ק א' שאין צריך לשמה בטחינת הקמח, דאחר שהביא את דעת הט"ז סיכנלע"ד מובן מהבה"ל סי' ת"ס ד"ה אין לשין,  

לדעת האחרונים דבמכונה חסר הכוונה הביא את דעת הב"ח דכן צריך, ולבסוף כתב דהטוחן ע"י ישראל הרי זה משובח, אם כן 

 מושג.ביאור  שליט"א, ראההגר"ג ציננער הנט"ג בעל וכן הסכים , מצוה  מצתונת יד לשל מכנכון לקחת קמח לשם מצת מצוה, 
 נ
 וכן אמר לי הגר"ג ציננער שליט"א. סי' תנ"ג סע' ט"ז, והוא כהט"ז דאין צריך טחינה לשמה.שו"ע הרב  
 ס

לשם אין צריך מצה לשמה בשאר ימי הפסח ישראל קדושים הם ונהגו לעשות שימור  על פי המ"ב סי' ת"ס ס"ק ב', דאפילו 

 מצה בכל המצות.
 ע
 שו"ע הרב שם. 
 פ

פשוט, כשם שסומכים דהווי לשמה במצת מכונה כשגדול שומר על המכונה ומכוון לשמה, הוא הדין שיועיל כוונתו בטחינה  

 של רחיים של מכונה.
 צ
 והוא כהט"ז דאין צריך טחינה לשמה.שו"ע הרב סי' תנ"ג סע' ט"ז,  
 ק
 ראה הערה מ'. 


