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 עשיית אמת מים ותיקונה במועד :יגסוגיה 

* 

 רקע

המשנה אוסרת עשיית אמת מים אפילו למניעת הפסד, ומתירה רק את תיקונה. נחלקו 
ל בדין מניעת הפסד בחול המועד, או הראשונים האם דין זה הוא יישום הדינים שלמדנו לעי

 שיש בסוגיה גדרים חדשים.

 מקורות

 א. ד: "ומתקנין את המקולקלת במועד... ותנן עושין כל צרכי רבים" 
 ב. "מתני' ר' אלעזר בן עזריה אומר... ותנן עושין כל צרכי הרבים"-ב. רי"ף א:

 במועד"נמוקי יוסף ד"ה מתני', "... אבל תחילה אין עושין אותה     
 ריטב"א ב. ד"ה והא דתנן אין עושין את האמה    
 תלמיד רבינו יחיאל מפריס ב. ד"ה אין עושין את האמה בתחילה    
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח ה"ג    

 ג. שו"ע סי' תקלז סע' ו ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק כג, כה[ 
 

ן י ש ו ע ן  י א ן  נ ת ד א  ה ו ה  " ד  . ב א  " ב ט י  ר

את האמה במועד. פשיטא דהא איכא טירחא טובא טפי מקילון וליכא  והא דתנן אין עושין
למימר דר' אלעזר שרי קילון כדמוכח בגמרא בברייתא אדרבה מחמיר הוא טפי, אלא יש 
לומר דמשום שביעית נקט לה, א"נ דאפילו לצורך המועד אסר לה כיון שהן מכשירין 

 קמן במכילתין ]י.[.רחוקין מאד מאוכל נפש ולא דמי לתנור וכירה דשרינן ל
 

ה מ א ה ת  א ן  י ש ו ע ן  י א ה  " ד  . ב ס  י ר פ מ ל   א י ח י ו  נ י ב ר ד  י מ ל  ת

אין עושין את האמה בתחלה. אמה הוא חריץ רחב אמה ועמוק אמה שעושין סביב השדה והמים 
הולכין בתוכו להשקות השדה, וממנו לחריץ שסביב שדה אחר ועל שם עומקו ורחבו הוא נקרא 

רק בית כור מוכר מקבל עליו לעשות חריץ של ששה טפחים, אמה, והיינו הא דקאמר בסוף פ
ובהרבה מקומות הוא נקרא אריתא דדלאי, וקאמר תנא דאין עושין אותו במועד אם לא היה שם 

 חריץ מתחלה משום טירחא יתירא

 הסבר הסוגיה

 ]משנה ב.[   ."עושין את האמה בתחילה בשביעית ומתקנין את המקולקלות במועד"
 

אין עושים אמת מים בחול המועד, ואם האמה התקלקלה ונסתמה המשנה אומרת ש
מותר לתקן אותה במועד. הגמ' מסבירה שמותר לתקן את האמה רק כשיש בה לפחות טפח 
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שלא נסתם, ומותר לפתוח חמישה טפחים בלבד. הגמ' מסתפקת האם מותר לפתוח חמישה 
מכריעה את הספק,  טפחים באמת מים שנשארו בה שני טפחים שלא נסתמו. הגמ' אינה

 ונשארת בתיקו.

ברור שההיתר לתקן אמת מים נאמר רק כשמתקן לצורך, או שמתקן לצורך המועד או 
 שמתקן למנוע הפסד, אבל כשאין בתיקון צורך עכשווי, אסור לתקן במועד.

 נחלקו הראשונים בהסבר החילוק בין עשיית אמת מים לבין תיקונה:

מסביר שעשיית אמת מים אסורה  ה אין עושין את האמה[]ב. ד"תלמיד רבינו יחיאל מפריס 
 מפני שבעשייה טרחה יתירה, ותיקון מותר מפני שבתיקון אין טרחה יתירה.

מסביר: "אם היתה מקולקלת שנפל לתוכה עפר ואינה  ]א: באלפס ד"ה מתני'[הנמוקי יוסף 
ד". תיקון מקלחת מתקנין אותה דלא חשיבא מלאכה אבל בתחילה אין עושין אותה במוע

אמת המים אינה נחשבת מלאכה, אבל עשיית אמת מים נחשבת מלאכה. יצירת דבר חדש 
מהוה מלאכה האסורה בחול המועד, ואסור לעשותה אף כשעושה לצורך דבר המותר 

 במועד.

לדעת תלמיד רבינו יחיאל מפריס, בסוגייתנו אין חידוש בגדרי מלאכה בחול המועד, 
לטרוח טרחה יתירה אפילו למניעת הפסד. לדעת הנמוקי יוסף  אלא רק יישום נוסף לאיסור

בסוגייתנו מתחדש דין נוסף בגדרי מלאכה בחול המועד. יצירת דבר חדש מוגדרת כמלאכה, 
 ואסור לעשות זאת אף למניעת הפסד. 

דבין הסבר הנמוקי יוסף לבין הסברו של תלמיד רבינו יחיאל מפריס יש שתי נפקא 
 מינות:

דן האם מותר לעשות אמת מים לצורך המועד.  ב. ד"ה והא דתנן אין עושין[]א. הריטב"א 
מבאר הריטב"א בהסברו השני שאסור לעשות אמת מים לצורך המועד, למרות שמותר 

מכשירין רחוקין מאד מאוכל  ]=אמת המים[לעשות תנור וכירה לצורך המועד, "כיון שהן 
מותר לעשותם במועד אף שהוא מייצר כלי נפש". תנור וכירים הם מכשירי אוכל נפש, ולכן 

 חדש, אמת המים אינה מכשיר אוכל נפש, ולכן אסור לעשותה במועד.

לדעת הנמוקי יוסף שעשיית אמת המים אסורה מפני שהיא מוגדרת כמלאכה, ניתן להבין 
שהיא אסורה אף לצורך המועד. לדעת תלמיד רבנו יחיאל מפריס שעשיית אמת המים 

בה טרחה מרובה, מותר לעשות אמת המים לצורך המועד כשם שכל אסורה מפני שיש 
 טרחה יתירה מותרת לצורך המועד.

ב. הבנת הדין שמותר לחפור אמת המים רק כשנשאר טפח חפור. לדעת הנמוקי יוסף 
כשיש טפח האמה קיימת וחפירתה מוגדרת כתיקון, כשאין טפח האמה אינה קיימת 

שה. לדעת תלמיד רבינו יחיאל מפריס החילוק אינו וחפירתה מוגדרת כיצירה של אמה חד
ברור, מדוע זקוקים לטפח קיים, והרי אף כשכל האמה נסתמה, קל יותר לחפור אותה 

]ד: ד"ה מלחפור אמה חדשה, ואין בחפירתה טרחה יתירה? תלמיד רבינו יחיאל מפריס 

נראה כחופר אמה מסביר שהאיסור לחפור כשאין טפח חפור הוא מפני ש למיכרי נהרא טמימא[
]ע"ש שהוא מתיר לחפור את מקום קילוחו הראשון של מעין שנסתם, אפילו אם נסתם כולו, מפני חדשה 

 . ששם ידוע לכל שאינו חופר בתחילה[
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הגמ' מסתפקת האם מותר לחפור אמה שעומקה שבעה טפחים ונסתמה ונשארו בה שני 
ע לאסור חפירת חמישה טפחים טפחים שלא נסתמו. הנמוקי יוסף מביא שני הסברים מדו

 באמה זו:

א. אמה של ששה טפחים מספיקה להעביר את המים לכל מקום, ולכן אין לטרוח בחול 
 המועד ללא צורך.

ב. בחפירת הטפח השביעי יש טרחה רבה, שככל שהאמה עמוקה יותר יש טרחה רבה 
 .]הסבר זה מובא ברש"י ד"ה איכא טירחא טפי[בהוצאת העפר החוצה 

הסבר הראשון ספק הגמ' הוא האם מותר לטרוח רק טירחא שיש בה צורך המועד, לפי ה
או שכיוון שהוא עוסק בתיקון קלקול אין עליו חיוב לצמצם את התיקון למינימום ההכרחי 
לתפקוד במועד, ומותר להחזיר את החפץ למצבו המקורי. לפי ההסבר השני אין לגמ' ספק 

י, והספק של הגמ' האם צריך להתחשב בטרחה שמותר להחזיר את החפץ למצבו המקור
 היתירה שיש בחפירת הטפח השביעי.

פוסק לקולא, שמותר לחפור את כל שבעת הטפחים שהיו באמה לפני  ]פ"ח ה"ג[הרמב"ם 
שנסתמה. מוכח שלשיטתו יש קולא מיוחדת בתיקון קלקול, שמותר להחזיר את החפץ 

 וד במועד.למצבו המקורי אף מעבר למינימום ההכרחי לתפק

 סיכום

 בסוגייתנו שני דינים: 

 א. מותר לתקן אמת מים. 

 ב. אסור לחפור אמת מים בתחילה. 

לגבי הדין הראשון הגמ' מעלה אפשרות שיש קולא מיוחדת בתיקון קלקול, שכיוון 
שהתיקון לצורך המועד או למניעת הפסד, מותר להחזיר את החפץ למצבו המקורי אף 

 לתפקוד במועד. הרמב"ם פוסק כאפשרות זו. מעבר למינימום ההכרחי

 לגבי הדין השני נחלקו הראשונים האם יש בו חידוש:

תלמיד רבנו יחיאל מפריס מבאר שאסור לחפור אמת מים בתחילה מפני שיש בחפירה זו 
 טרחה מרובה. לפי הבנתו אין בסוגייתנו חידוש, והיא רק מיישמת את הנלמד לעיל.

חפור אמת מים בתחילה מפני שיצירת דבר חדש מוגדרת נמוקי יוסף מבאר שאסור ל
כמלאכה. לפי הבנתו יש בסוגייתנו חידוש, ולכן יש מקום לדון בגדריו, האם יש איסור גורף 

 ליצור דבר חדש, והאיסור הוא אף כשמייצר דבר חדש לצורך המועד.

 הלכה

בדבר האבד, ופוסק מביא את דין תיקון אמת המים בסימן העוסק  ]סי' תקלז סע' ו[השו"ע 
שמותר לתקן אמת המים שנתקלקלה. אם יש בה טפח משלימה לששה טפחים, ואם יש בה 

  שני טפחים משלימה לשבעה טפחים.


