בית הכנסת
הגדול בברודי
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מכונה חדשה שהובאה מן המערב ,חשפה מחלוקת עמוקה
בין שני גדולי הדור :הגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל,
בעל ה"שואל ומשיב" מלבוב והגאון רבי שלמה קלוגר
זצ"ל מברודי | מכונת אפיית המצות שינתה מן הקצה אל
הקצה את הליך הייצור של המצות ,אך גם את צורתן | מה
היו טעמי האוסרים ,ומה בין המכונה לאפיית מצות לבין
מכונת טחינת החיטים? | סיפורה של מכונה בעולם ההלכה
הרב בניהו כהן
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בוב ,חורף תרי"ח .התנור הגדול שהוסק בבולי
עץ כבדים וגדולים ,העלה עשן והפיץ חום רב.
עובדי מאפיית המצות המוצלת והחשוכה,
הרגישו בלאות כבדה שנמסכת באיבריהם.
תנועות ידיהם הנמרצות הלכו ונחלשו אט אט .גם
קריאות הזירוז הנמרצות שנשמעו שוב ושוב מפיהם של
משגיחי העבודה הנמרצים לא הועילו רבות.
עובדים רבים במאפיית המצות היו משרתים קלי דעת,
שיראת השמים שלהם לא הייתה בולטת במיוחד ,ובין
לבין היו אופים לעצמם לחמים בתנור המאפייה עצמו.
המשרתות הנכריות שהיו מסייעות ללישת הבצק ,היו
גונבות עיסות בצק מהמאפייה.
אחד מעשירי הקהילה ,ר' יצחק קולישר ,החליט לרכוש
מכונת אפייה חדשה שתסייע לרדד את הבצק ולחתכו
במהירות וביעילות רבה יותר ,ועל ידי כך אפיית המצות
תהיה קלה ומשתלמת יותר .כבר בתחילת השנה רכשו
עוד עשירים מהעיר קראקוב מכונה זהה ,שקיבלה אישור
כשרות מהרב יוסף עטינגר ,אב"ד ברלין.
מכונה זו שהייתה אוטומטית למחצה ,הומצאה
כעשרים שנה קודם לכן )בשנת תקצ"ח( ,על ידי יצחק זינגר
מקהילה יהודית קטנה ליד העיר שטרסבורג שבצרפת.
רבני הסביבה ורבנים מהקונסיסטורה )=איגוד הרבנים( של
רבני צרפת ,אישרו את המכונה והעניקו לה כתב הכשר.
כתבי ההכשר הובאו לידי רבי יצחק דב הלוי במברגר,
רבה של וירצבורג שבגרמניה.
רב העיר לבוב באותה העת היה רבי יוסף שאול נתנזון
)תקס"ח-תרל"ה( ,הנודע על שם ספר התשובות שלו 'שואל
ומשיב' ,שהתמנה כשנה קודם לכן  -בי"ז בשבט תרי"ז -
לרב העיר הרשמי.
הרב נתנזון הלך לבדוק את אופן פעולת המכונה.
לבדיקה הצטרפו אליו עוד שלושה מרבני העיר .הדיין
הרב בנימין זאב בלומנפלד ,הרב יעקב יוטס ,והרב שמעון
אריה שוובאכר .לאחר בדיקה ממושכת ,מדוקדקת
ופרטנית של כל מרכיבי המכונה ואופן פעולתה ,העניקו
כתב הכשר למכונה.
כתב ההכשר התפרסם בכתב העת 'המגיד' בפסח
באותה שנה )המגיד ב ,גיליון  ,12ט"ז בניסן תרי"ח ],[31/3/1858
עמ'  ,(47על ידי כותב מהעיר טראנוב בגליציה ששלח
לעורך כתב העת בעילום שמו את כתב ההכשר.
סמוך לחג הפסח באותה שנה נפטרו באופן פתאומי
מספר עשירים מהעיר קראקוב ,וביניהם אותם יזמים
שהביאו את מכונת אפיית המצות לעיר.
רבי חיים נתן דמביצר )תק"פ-תרנ"ב( ששנה קודם לכן
התמנה לאב"ד בקראקוב ,ראה בפטירה פתאומית זו סימן
משמים המורה שאסור לאפות מצות במכונות אלו ,חרף
כתב ההכשר שניתן למכונה זו מרבנים רבים בצרפת
ובגרמניה.
הוא שיתף בהרהוריו אלו את רבו ,רבי שלמה קלוגר
)תקמ"ה-תרכ"ט( ,שכיהן באותה העת כראב"ד בברודי
שבגליציה .רבי שלמה קלוגר ,שכבר לפני כן לא הייתה
דעתו נוחה ממכונת אפיית המצות ,הורה לרב דמביצר
לפרסם בכתב העת 'המגיד' את התנגדותו למכונה,
בצירוף התנגדותם של רבי מרדכי זאב איטינגא )גיסו של
רבי יוסף שאול נתנזון ,ראו עליו בגיליון קולמוס ,חנוכה תשע"ז(,
ואת מכתבו של רבי חיים הלברשטאם מצאנז המתנגד
בכל תוקף למכונת האפייה.
במכתבו של הרב איטינגא נכתב" :ביום ה' לעת
ערב הגיעני שאלתו ...אם מותר לעשות המצות על חג
הפסח על ידי מאשינע אשר בדו להם חדשות בקצות
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טחנת מים עתיקה

ארץ אשכנז ...אש תוקד בקרבי ובלבי עצורה ,בראותי
כי פשתה המספחת אשר היא לקרחת ולגבחת בערי
אשכנז ...לא תאבה להם ולא תשמע להם ,לא מהם ולא
מהמונם ,ואף מרבנים אשר בררו להם ,כי כמוהם יהיו
עושיהם".
במשך קרוב לשנה התנהלו מעל גבי גיליונות כתב
העת דיונים רבים שגלשו עד מהרה לקווים פולמוסיים,
הכוללים שימוש בביטויים קשים .כמו ביטוי שנכתב על
ידי אחד מהרבנים המתירים" :ניכר בו )=ברב האוסר( כי
הוא שוטה ,וגס לבו בהוראת שווא ותפל ...על כן ראוי
למותחו על העמוד של לעג ולהלקותו בלצון"! על אף
שלאחר מכן התנצל אותו רב בפומבי מעל גבי כתב העת
על ביטוי זה ,עדיין הרוחות היו סוערות מאוד ,עד כדי
כך שעורך כתב העת 'המגיד' שנטה בלבו אחרי המתירים
סירב לפרסם מכאן ולהבא את דעות הרבנים המעורבים
בפולמוס כיוון" :כי לא בהמגיד מקומם כעת וגם לא
לתפארת יהיה לכלל ישראל .ותכלית דברינו אלה ,אשר
בטח היא מגמת רוב אחינו ,כי יהיה כעת קץ ותכלית
להריב ומדון הזה" )מתוך המגיד ג ,אדר א תרי"ט ,גיליון  ,7עמ'
 ;25-26אדר ב תרי"ט ,גיליון  ,10עמ' .(38-39
במקביל פרסם הרב דמביצר קונטרס בשם 'מודעא
לבית ישראל' ,שנדפס בעיר ברסלאו בגרמניה בשנת

תרי"ט ,ובו הודפסו דברי הרבנים האוסרים את השימוש
במכונת אפיית המצות .כתגובה לקונטרס זה פרסם
הגרי"ש נתנזון ,מראשי המתירים ,קונטרס בשם 'ביטול
מודעא' שיצא לאור בסמוך לחג הפסח באותה שנה ,ובו
הובאו דברי הרבנים המתירים את השימוש במכונה.
וביניהם :רבי יעקב עטלינגר מאלטונה ,בעל ה'ערוך לנר';
רבי ברוך פרנקל-תאומים אב"ד לייפניק )חותנו של ה"דברי
חיים" מצאנז שאסר את השימוש במכונה(; הרב וולף המבורג
מפיורדא שבגרמניה; רבי לייב שיינטוך ממיינץ; רבי נתן
אדלר מלונדון ,בעל ה'נתינה לגר'; רבי אלעזר הלוי איש
הורוויץ מווינה ,רבי ישראל ליפשיץ ,בעל ה'תפארת
ישראל' מדאנציג ועוד.
רבי ישראל ליפשיץ כתב" :אני הוא אשר השתדלתי
ואזרתי כגבר חלצי שהובאו המאשינין )=המכונות( לסבי־
בותינו ...ולא נחתי ולא שקטתי עד כי הובאה לכאן
וברכתי עליה ברוך מחדש חדשים .ומכאן התפשטו גם
לכל המקומות הסמוכות וכבר התירו פרושים את הדבר
בלאנדאן )=לונדון( ,המבורג ,ברלין וכו' קהילות קדושות
בישראל".
גם משכילים רבים עקבו בעניין רב אחר הפולמוס.
אחד מהם כתב לחברו )מכתב מיום כ"א באב תרי"ט( שהוא
"הכין מאמר ארוך לתתו בהמגיד נגד הרבנים ...אך

"אם מותר
לעשות
המצות על
חג הפסח על
ידי מאשינע
אשר בדו
להם חדשות
בקצות ארץ
אשכנז ...אש
תוקד בקרבי
ובלבי עצורה,
בראותי
כי פשתה
המספחת
אשר היא
לקרחת
ולגבחת בערי
אשכנז ...לא
תאבה להם
ולא תשמע
להם ,לא
מהם ולא
מהמונם ,ואף
מרבנים אשר
בררו להם ,כי
כמוהם יהיו
עושיהם"

משנר אנונימי נגד מצות מכונה ,ירושלים
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האדמו"ר ממכנובקא שליט"א בטחינת קמח למצות

המוציא לאור ירא מאוד לנפשו לפתוח דלתות מכתבו
נגד הרבנים".
הדי הפולמוס הציבורי שככו לאחר חג הפסח בשנת
תרי"ט ,בפרט לאחר השריפה הגדולה שפרצה בעיר
ברודי בחודש אייר תרי"ט ,שבה ניזוק ביתו של רבי שלמה
קלוגר .עורך כתב העת 'המגיד' פרסם על גבי כתב העת
מכתב השתתפות בצערו של הרב קלוגר ,והתנצל בפני
הרב דמביצר ,וכדי לפייסו שלח לו בחינם את גיליונות
'המגיד' במשך שנים רבות.

דיון הלכתי בגדרי 'דעת'
טיעוני הרב קלוגר התחלקו לשלושה סוגי טענות.
טענתו הראשונה של הרב קלוגר התבססה על לשונו
של השאילתות )פרשת צו ,שאילתא עו( שכתב" :והיכא
דאמטינהו לחיטי אינו יהודי או חרש שוטה וקטן דלאו
בני שימור נינהו ,אי נמי לשה לעיסה אינו יהודי חרש
שוטה וקטן ,אף על גב דאפינהו ישראל בר דעה ועביד
לה שימור בשעת אפייה לא נפיק ידי חובתיה".
דברי השאילתות אלו הובאו בפוסקים )רא"ש פסחים פרק
ב סימן כו; רשב"א שו"ת חלק א ,סימן כו ,תקצ"ג ,ח"ג סימן רנט;
כרוז פרסומת למצות מכונה ,ירושלים
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מגיד משנה חמץ ומצה ה ,ט; אורחות חיים ,חמץ ומצה ,סימן קטז(,
ונפסקו להלכה בשולחן ערוך )אורח חיים ,סימן תס ,סעיף א(.
רבי שלמה קלוגר דייק מן הדברים הללו שאדם שאין
בו דעת אינו יכול לשמור את המצות מפני החמצה .אי
לכך ,גם מכונה שאין לה דעת איננה יכולה לשמור את
המצות מהחמצה ,ועל כן היא פסולה לאפיית המצות.
מעשיה ממעשה
ֶ
ובלשונו" :מאשין )=מכונה( זה ,לא עדיף
קטן דאין לו דעת עצמו".
פרשנותו של רבי שלמה קלוגר למושג 'דעת' ,עוררה
תמיהה רבה אצל הרבנים המתירים .טענתם הייתה
שהצורך ב'דעת' פירושו שיש צורך במודעות של עושה
המצה ,ואין הכוונה שעושה המצות צריך לכוון לעשותן.
במילים אחרות ,הצורך בדעת נדרש כדי שהמצות ייעשו
'לשמה' ,אבל אין תנאי וחיוב שפעולת האפייה תיעשה אך
ורק על ידי 'כח גברא' ,כמו בדין נטילת ידיים ושחיטה,
שבהם יש דין של 'כח גברא' המעכב בעשיית המצווה,
ובשל דין זה צריך גם כוונה 'לשמה' ובנוסף עשיה ישירה
ורציפה מצד האדם.
בנוסף טענו הרבנים המתירים שגם כאשר יש את מעשה
המכונה עדיין צריכים את מעשה האדם ,ועל כן אי אפשר
להחשיב את עשיית המכונה כהיעדר מעשה .ובלשונם:
"לא ידעתי מה שח .אטו חשב שהמאשין )=מכונה( נעשית
על ידי כישוף שמשליכין עיסה לשם ומתגלגלת מאליה
ונולד על ידה עיסה גדולה?! והלא הרבה בני אדם בעלי
כח מגלגלים בהגלגל עד שנערך על ידי זה מצה גדולה.
וכי יגרע זה ממה שמגלגלין בוואלגער האלץ )=מערוך(
של עץ? וכי הוואלגער עץ יש לו יותר דעת מוואלגער
מתכת? וכל השומע לו יצחק לו על חלומותיו ודבריו".
חשוב לציין שבתחילה ,רבי שלמה קלוגר לא ראה
את המכונה בעצמו ,והוא הסתמך על תיאורו של הרב
דמביצר שכתב לו" :וזה מעשה המאשין :והנה מיד
אחר לישת העיסה על ידי עושה מלאכה ,מורידים את
העיסה לתוך המאשין ועושה את העיסה למצות דקות
המחותכות מרובעים ויוכל גם כן לעשותם עגולות".
מתיאור זה אכן משתמע ,שבכל תהליך הכנת המצה לא
מעורב מעשה האדם כלל ,והכל נעשה באופן אוטומטי.
אך תיאור זה לקה בחסר ,משום שבאותה העת לא הייתה
המכונה אוטומטית לגמרי ,אלא רק אוטומטית למחצה.
דהיינו ,שהבצק נילוש בידיים ,ורידוד הבצק נעשה על
ידי שני גלילי מתכת שהסתובבו על ידי גלגלי שיניים,
שפעלו על ידי ידית שאותה סובב האדם.
אך גם לאחר שהגר"ש קלוגר ראה את המכונה בעיניו,
דעתו לאיסור לא השתנתה .ובלשונו" :ואני לפי תומי
כתבתי כסברתי דהמאשין מתגלגל בעצמו כדרך כמה
מאשינען )=מכונות( שנתחדשו .ואחר כך נודע לי שהוא
על ידי אדם המסבב אותו והיה נדחה טעם זה" ,אך עדיין
"שאר הטעמים הם נכונים".

חולשת המכונה מול מעשי האדם
בשלוש הסיבות הבאות שהעלה הגר"ש קלוגר,
משתמע שהוא חשש שנזקי המכונה באופן כללי רבים
על התועלת שבה.
ראשית" :אין זה מגדר היושר והמוסר להיות גוזל עניים
אשר עיניהם נשואות על זה .כי מן העזר הזה שהם עוזרים
במצות יש להם סעד גדול להוצאות הפסח המרובים לבני
עמנו" ,והפוגעים במעמד העניים והנזקקים הללו הרי הם
"כמבטלים מצות צדקה ומעות חיטין לפסח".
כלומר ,רבי שלמה קלוגר חשש מהאבטלה שתיווצר
בעקבות מכונת האפייה .בעוד שלפני הופעת המכונה

כרוז המונה את רשימת
הרבנים המתירים את
מצות המכונה ,ירושלים

הוזקקו בעלי המאפיות להרבה פועלים ,ללישה ,לרידוד,
ולחיתוך המצות .כעת לאחר השימוש במכונה תצטמצם
היקף הפעילות של העובדים במאפייה ,ועניים רבים
שהתפרנסו מאפיית מצות יגיעו לידי חרפת רעב בימי
הפסח שהיוקר מאמיר בהם.
שנית :מהגמרא )פסחים לו ,א( משמע שהלישה בידיים
משמרת את הבצק ,ומעכבת אותו מלהחמיץ .ועל כן
אפשר לדון" :מי יודע אם עסק המאשין מבטל שלא
יחמיץ? אנו לא מצינו בפוסקים ,רק בעסק אדם בידיים
דהוי בכח יותר ,ומי יוכל לשער הטבע?"
שלישית" :וגם זה אנחנו יודעים ששכיח שיהיה במצות
חיטין שלמים או שבורים ...ואם כן העוזר במשמוש היד
מרגיש כן ועושה שאלה ,מה שאין כן במאשין מי ירגיש
אם יהיה במצה איזה חיטה או מחציתה?"
המתירים טענו כנגד טענות אלו,
שמרבית הפועלים שעסקו באפיית
המצות היו גויים ,או יהודים קלי
דעת ,שאינם טרודים מהכנות החג,
ומדקדקים בבדיקת המצות ובהרגשת
הנפיחות שבהן ,כפי שניתן לשמוע
מתיאורו הרחום של הרב קלוגר.
ובלשונו של הרב נתנזון" :וכל מי
שעומד בשעת אפיית המצות יעיד
כמה מכשולות נתהוו בעשיית המצות
הנערכות על ידי אנשים ועבדים קלי
הדעת ,וכל אנשי עירנו )=לבוב( יעידון
יגידון כזאת .כי זה שנתיים שנתמניתי לרב
אב"ד פה תיקנתי שיעמידו נאמנים בכל
בית מאפה המצות .ובכל זאת מצאנו הרבה
מכשולות שגנבו הרבה עיסות וגם כיחשו
ואפו לחמם בין פרק לפרק .וגם כשעומדים
כל היום וכל הלילה נחלש כוחם .ויותר יש
לחשוש מהחששות שלו )=של האוסר( .אבל
במאשין הלז עובדים אנשים בעלי כח יהודים,
ועובדים עבודתם בשלמות ויאפו הרבה ביום אחד יותר
מתנורים אחרים וגודל המהירות אין לשער".
מתיר אחר ציין שעד להבאת המכונה היו עוסקים
ברידוד הבצק בעיקר "שפחות נכריות נחרפות אשר
ידיהן מלאות חמץ נוקשה ,מוכות לפעמים בתחלואים
רעים".
או בלשונו של הרב יענער מקראקוב שתיאר את
העובדים במאפיית המצות שבעירו כאנשים "ריקים
ופוחזים ואין עליהם רואה ומשגיח ...ולפעמים העוזרים
מספחים להם עוזרים אשר לא מבני עמנו הם".

שינוי המנהג הקדום
בנימוק נוסף ומפתיע נגד השימוש במכונת המצות,
טען הגר"ש קלוגר שהאופים מוציאים את המצות מן
המכונה כאשר הינן מרובעות ,כדי לחסוך בבזבוז בצק,
בניגוד לאופן עשיית המצות הקדום ,שבו המצות היו
עגולות.
ובלשונו" :וגם כל מנהג ישראל תורה .מעולם הוי מצות
עגולים ולא מרובעים ,גם לחמים של שבת לא מצינו
מרובעים .ועתה נעשו המצות מרובעים כי עגולים אי
אפשר מכח הפירורים ...וזה לצחוק והיתול לשנות מנהג
ישראל .וכפי הנראה נצמח מנהג שלנו לעשות עגולים
כי כמדומה לנו שלחמים של אינו יהודי עושים אותם
מרובעים וקיימא לן )ויקרא יח ,ג( :ובחוקותיהם לא תלכו".
נימוק זה הינו מעניין מאוד .ראשית ,לחם הפנים בבית
המקדש היה בצורת מרובע )ראה מנחות צד ,א-ב( ,ואם כן אין
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זה נכון לומר שמנהג ישראל לא לאפות לחם מרובע )ראה
שדי חמד ,עמ' .(461שנית ,המצות עד עתה נעשו עגולות

בגלל אילוצי אפייה ,ואילו הרב קלוגר ראה באילוצים
אלו כוונה מכוונת .ושלישית ,הטענה שאפיית לחם
בצורה זהה ללחמים של גויים נחשבת כ'חוקות הגויים'
הינה חידוש הלכתי עצום )ראה רמ"א יו"ד קעח ,א בשם תשובות
מהרי"ק שורש פח ,ובביאור הגר"א שם ,ז(.
טענה זו אכן נשמעה באותה העת על ידי רבנים
נוספים .רבי ישראל דוד מרגליות-יפה ,רבה של פעזינג,
כתב שנה לאחר מכן בספרו 'מחולת המחניים' שנדפס
בעיר פרשבורג ,שיש איסור ללבוש כובע מרובע בזמן
התפילה )יוזמה שאותה ניסו לקדם הרפורמים( ,כיון שזהו מנהג
הכמרים הנוצרים ,וכולם "איסורא דאורייתא גמורים
הם" .והוסיף "ומעתה המשולש הוא יסוד של דת ישראל,
ואמנם המרובע מעולם לא היה בדת ישראל"!
הרבנים המתירים הגיבו על טענה זו בביטול מוחלט
של הדברים .הרב יענער מקראקוב כתב" :ועל החשש
שהעיר הרב הגאון מוהרש"ק שדומה לאבלאטין
)=מציות( העושים האומות בחגאות שלהם ,לדעתי אין
צריך להשיב על זה ,עם כל זה נכון
להודיע כי בעיר הגדולה לאלוקים
איזמיר בארץ תוגרמה )=טורקיה(
כולם עושים שם מצות מרובעות.
והעבודה )=כעין שבועה( כי שגבה לנו
הפליאה על אשר הרעישו הרבנים
הנ"ל חינם על בלי דבר ,אין זה כי אם
שהרבנים חושבים שעשיית המצות
על ידי המאשינע הוא כעין תיקון
חדש בענייני הדת ,כאשר רעשו כבר
רבנים קשישאי על הארגאל )=עוגב(
בבתי כנסיות ...אבל שומו שמים ,מה
הדבר זה נוגע למנהגי הדת? הכי מבואר
אף ברמז בתורה או בדברי החכמים
באיזה אופן המצה נעשית אם בידיים או
בעצים או במתכות?! העיקר שיהיה נעשה
בשימור מחומץ".
ובלשונו של אביו של השואל ומשיב" :ואם מלאכת
הדפוס מעשה ידי אומן אחד מחכמי העמים יסדה,
הלבעבור זאת חדלנו מהביא אותה אל הקודש פנימה
למען הקל על מעשה הכתב וההעתקה?"
ואכן בתשובה מאוחרת יותר כתב הרב קלוגר ,שעיקר
סיבת התנגדותו למכונת אפיית המצות הייתה בגלל
"שאסור לעשות חדשות בזמן הזה בשום אופן בעולם,
ובדור הזה כל המוסיף גורע ,ולא אכשיר דרא ,ואף שלא
היה בידינו שום טעם למנעו ,היה ראוי למנעו ,כי אין
לחדש חדשות בימים הללו".
גם ממכתבו של הרב דמביצר לרב קלוגר ניתן לשמוע
את הנימוק להתנגדות ,בשל כך שזו מכונה חדשה שלא
הייתה בעבר .ובלשונו" :כי בכל ארצות פולין וגאליציע
)זולת מדינת אשכנז אשר אוהבים את החדשות( לא נמצא עוד
כמוה ,ולמה תהיה עירנו )=קראקוב( ראשונה בזה? ...וחוץ
מזה אחרי כי דבר חדש הוא ובמדינת פולין וגאליציע לא
נהגו עד עתה לעשות מצות על ידי מאשין ואיך נלמד
הדבר ממדינות אשכנז? ...וגם חוששני כי יבוא מזה
על ידי זה תקלה בעולם ,כי יאמרו גם בעיר גדולה כמו
קראקא התירו על ידי מאשין ומעתה הותרה הרצועה.
וראוי לגדור מאוד מפני החדשות ,ומדברי הגאון בעל
חתם סופר להרב מזאלקווי )=רבי צבי הירש חיות( כי החדש
אסור מן התורה ,ואם יתירו לעשות מצות על ידי מאשין
חדש יש לחוש במשך הזמן יאבו גם כן להתיר במצות
מילה לפרוע על ידי מאשין כאשר התעוררו מזה באשכנז,
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ואחר כך גם בית הכנסת חדש וחזן חדש עד כי יבואו לרב
חדש ודרשן חדש חס מלהזכיר".

דיונים נוספים על מכונות דומות

המלצתו של
רבי נפתלי
מאמסטרדם
זצ"ל

באותה העת החלו להשתמש בריחיים של קיטור לצורך
טחינת החיטים לאפיית המצות .מכונה כזו נבדקה בסמוך
לחג הפסח בשנת תר"ח ,על ידי רבי אלעזר הלוי איש
הורוויץ מווינה ,וקיבלה כתב הכשר ממנו.
הרב קלוגר שלא ראה את המכונה בעצמו ,אלא הסתמך
על תיאורם של אחרים ,שמע עדות שמיעה מיהודי
מז'יטומיר שהמכונה 'מזיעה' בזמן פעולתה ,כלומר שהיא
יוצרת לחות סביבה במהלך עבודתה .אי לכך התעורר
חשש אצל הרב קלוגר ,שזיעה זו עלולה להחמיץ את
הקמח .והוא אסר להשתמש במכונה .אך גם בתוך נימוקי
האיסור נכתב בפירוש ,שאחד השיקולים לאסור הינו
העובדה שזו המצאה חדשה.
ובלשונו" :היזהרו והיזהרו ותדעו כי כל החדשות
הנעשין בזמננו הם רק לפוקה ולמכשול לאיש הישראלי,
והמה מעשה שטן בעוונותינו הרבים כי לא אכשיר דרא
להיות כדאי להעיר להם מן השמים דבר טוב רק להיפוך
ח"ו ...לכך חלילה לעשות כן בפסח .ואם תרצו להיות
מן הזריזין לדבר מצוה ,הרי בקהילתכם הדפוס ,תביאו
דברינו בדפוס על קוויטל קטן ותשלחו לכל מדינתכם
הקרובים והרחוקים למען יהיו נזהרים בזה ,והמקום ישלם
שכרכם כי תזכו הרבים ,וגם אני אהיה נטפל לעושי מצוה".
בעיר ברודי נמנעו במשך שנים רבות ,גם לאחר פטירת
רבי שלמה קלוגר ,משימוש בריחיים של מכונה .רק בשנת
תרמ"ד הצליח רב העיר לבוב ,רבי יצחק שמעלקיש ,ה'בית
יצחק' ,לתת לבעל מפעל בברודי להשתמש בריחיים
החדשים המבוססים על קיטור.
מעניין לציין שה"דברי חיים" מצאנז ,שאסר לעיל את
השימוש במכונה לאפיית מצות ,התיר בשנת תרכ"ב את
השימוש בריחיים של קיטור לטחינת החיטים .לאחר
שבנו רבי דוד ,שכיהן כרבה של קהילת קשנוב הסמוכה
לקראקוב ,בדק את מכונת טחינת החיטים ,והגיע למסקנה
שעדותו של אותו יהודי מז'יטומיר אינה נכונה ,והמכונה
איננה מזיעה כלל ,אלא היא מייצרת קמח יבש ומשובח.
ה"דברי חיים" הסביר את ההבדל בין שתי המכונות ,בין
מכונת טחינת החיטים שהיא כשירה לשימוש לכתחילה,
לבין מכונת אפיית המצות שאין לאפות בה .כיון שאפיית
המצות לאורך הדורות )עד להמצאת המכונה( הייתה ביד,
על כן אין לשנות מהנהוג מקדמת דנא .בניגוד לכך,
מכונת טחינת חיטים התבצעה כבר שנים רבות באירופה,
בריחיים שפעלו על ידי כח המים ,אי לכך אין מכונת
הקיטור נחשבת שינוי כה גדול ומשמעותי באופן טחינת
החיטים .בנוסף לזאת ,בטחינת קמח לא צריך את כח
הגברא כלל ,ועל כן אין מקום לחשש של חוסר דעת,
מה שאין כן באפיית מצות ,שצריכה להתבצע על ידי
כח גברא.
מכונה נוספת שפותחה באותם הימים ,הייתה מכונה
לטוויית חוטי הציצית .בני משפחת פינלס פתחו שני בתי
מלאכה לייצור ומכירת ציציות .מפעלו של האב ,ישראל,
היה בקראקוב ,ואילו מפעלו של בנו הירש היה בעיר
לבוב .מכונה זו גם כן הייתה אוטומטית למחצה ,ופעלה
על מכניקה בשילוב מעשה ידי אדם.
מכונות טווייה אלו נבדקו על ידי הרב נתנזון ,רבה של
לבוב .ועל ידי רבה הנודע של העיר טרנופול ,רבי יוסף
באב"ד ,בעל ה'מנחת חינוך' .בנוסף התלוו אליהם ארבעה
דיינים מגליציה ,הרב אברהם יענער מקראקוב ,הרב משה

דרכונו של רבי שלמה קליגר זצ"ל

יעקב שארף רבה של אושפיצין ,הרב פייבל קארפ מלבוב,
והרב ראובן רפפורט מטרנופול.
לאחר בדיקת הרבנים המדוקדקת התפרסמה 'מודעת
הכשר' למפעל הטליתות ,תחת הכותרת 'מכתב מעשה
בית דין' .בלשון המודעה נכתב" :הטליתים הנארגים
בבית הנגיד מר הירש פינלעס מפה ,הבאים מטוויית
הפאבריק )=בית החרושת( ,המה כשרים ויפים אף למהדרין
מן המהדרין".
הרב נתנזון אף הוציא קונטרס מיוחד בשם 'גידולי
גידולים' )בעמוד השער נכתב "קראתי הקונטרס בשם גדולי גדולים
על שם הכתוב גדולים ]![ תעשה לך"( ובו הוא כתב" :הציצית
הנ"ל המה כשרים אף למהדרין מן המהדרין".
גם רבי אברהם תאומים שבאותה העת כיהן כרב העיר
בוטשאטש ,התיר להשתמש במכונה .ובלשונו" :ויהודים
נותנים תחילה הצמר להשטערק מאשינען )=מכונה הפועלת
בחוזקה( לנקות הצמר ,ואחר כך נותנין הצמר להשפינ־
מאשינען )=מכונת הטווייה( ,וכורכים שם הצמר ואחר כך
מוליכים העגלה קצת ואחר כך נגמר הטווייה על ידי
הגלגלים העשויים על גבי מים .ובכל הפעולות שעושים
היהודים הם אומרים שעושין לשם מצות ציצית".
לעומת זאת ה"דברי חיים" מצאנז שלא ראה את
המכונה אסר על בני עירו להשתמש בה .לאחר זמן בדק
את המכונה רבי יחזקאל משינאווא ,בנו של ה"דברי
חיים" .ועל סמך בדיקתו חיזק ה"דברי חיים" את איסורו
להשתמש במכונה ,כיון שלפי ממצאי הבדיקה של בנו,
מכונת הטווייה הייתה אוטומטית לחלוטין ,ללא מגע יד
אדם כלל .ומשכך ,אין כאן טווייה 'לשמה'.
חשש נוסף ומעניין שהעלה ה"דברי חיים" היה שעל
ידי ריבוי המכונות העוסקים בטווייה ,מחיר הציציות
ירד מאוד ,ועל ידי כך הוא יאבד מערכו המיוחד כחפץ
מצוה ,הנקנה בדמים רבים .ובלשונו" :הנה זאת בטח,
דאם יורשה דבר זה גם במדינות אחרות יעשו כמתכונתם
במאשינען הגדולים ויעשו מזה מסחר ,כי יוכלו למכור
ציצית בהידור ויופי כל בי עשרה בעד פשוט אחד ,ויעשו

מכונה עתיקה לאפיית מצות

אצלם זה בעוונותינו הרבים כדרך קני השריפה )צינדהעל־
צליך( שנמכרים אגודה בעד פשוט אחד וכדומה".

לסיכום :הרב נתנזון ועוד רבנים רבים הכשירו את
שלוש המכונות ,זו של אפיית המצות ,וזו של טחינת
החיטים למצות ,והן את מכונת טוויית החוטים לציצית.
ה"דברי חיים" מצאנז ,התיר רק את מכונת טחינת
החיטים למצות ,ואסר את שתי המכונות האחרות.
באחד המקומות הוא כתב על מכונת אפיית המצות:
"אולם גם לדעתי הרבה טעמים על פי דין לאסור ,אך
הם כמוסים אתי .כאשר כן קיבלתי מפי מחותני )=חותני(
הגאון מלייפניק זצ"ל ,כי בשכמות אלה הדברים אין
לגלות הטעם רק לפסוק הדין בהחלט ,והשומע ישמע
וכו'" .ואילו הרב קלוגר אסר את המכונות הללו מכל
וכל )אף שלא נמצאת לפנינו התייחסות מפורשת שלו למכונת
טוויית החוטים לציצית ,אך טעמי האיסור שבהם השתמש כנימוק
לאסור את מכונת האפייה וטחינת החיטים נכונים גם למכונת טוויית
ת
החוטים לציצית(.

)מקורות :שו"ת דברי חיים ,ברדיטשוב תרס"ב ,חלק א ,או"ח
סימנים כג-כד ,וחלק ב ,או"ח סימנים א-ב ,לה ,יו"ד סימן ב,
ואהע"ז סימן עט; שו"ת יד אלעזר ,וינה תר"ל ,סימן סד; שו"ת
חסד לאברהם ,תנינא ,למברג תרנ"ח ,או"ח סימן ג; שו"ת האלף
לך שלמה ,בילגוריי תרצ"א ,השמטות ,סימנים לד-לה ,ש; שואל
ומשיב ,מהדורא שביעאה ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' סז-קה; שדי חמד,
חלק ח ,מערכת חמץ ומצה סימן יג ,אות יב ,עמ'  ;457-462אבני
נזר ,או"ח ,חלק ב ,סימנים תקלו-תקלז; י"ש הכהן שבדרון ,על דעת
המהרש"ם מברעז'אן בעניין מצות מכונה; בית אהרן וישראל ט
)תשנ"ד( ,גיליון ג ,עמ' צג-צו; חיים גרטנר ,מצות מאשין ,בתוך:
י' שלמון ואח' )עורכים( ,אורתודוקסיה יהודית  -היבטים חדשים,
ירושלים תשס"ו ,עמ'  ;395-425הנ"ל ,הרב והעיר הגדולה ,ירושלים
תשע"ג ,עמ'  ;69-77מרדכי ברויאר ,עדה ודיוקנה ,ירושלים תשנ"א,
עמ' (227-228

"הנה זאת
בטח ,דאם
יורשה דבר זה
גם במדינות
אחרות יעשו
כמתכונתם
במאשינען
הגדולים
ויעשו מזה
מסחר ,כי
יוכלו למכור
ציצית בהידור
ויופי כל בי
עשרה בעד
פשוט אחד,
ויעשו אצלם
זה בעוונותינו
הרבים כדרך
קני השריפה
)צינדה־
עלצליך(
שנמכרים
אגודה בעד
פשוט אחד
וכדומה"
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