
 בע"ה

 :א עמוד כה דף קידושין

 , היזה: אומר רבי, פיו על הזאה ונתזה, מזה שהיה מי הרי"...

  "היזה לא: אומרים וחכמים
 יפרח )אשבח(אליהו 

הֹ֙ר ַעל " ָּ ה ַהט  ָּ֤ אֹו֙ -ְוִהז ָּ י ְוִחט ְ ִביִעִ֑ ְ ֹום ַהש   ַבי ּ֣ ִׁ֖י ו  ִ ִליש  ְ ֹום ַהש   י ּ֥ ַ א ב  מ ֵ֔ ָּ ַהט 

ַחּ֥  יו ְורָּ ָ֛ דָּ גָּ ס ב ְ ֶּ֧ י ְוִכב   ִביִעֵ֔ ְ ֹום ַהש   י ּ֣ ַ בב  ר  ָֽ עָּ ָּ ּ֥ר ב  ה  ִים ְוטָּ ִׁ֖ ַ מ  ַ במדבר פרק " )ץ ב 
 יט( יט פסוק

 למדנו במסכת יומא דף יד עמוד א: 

ֹהר֙ ַעל-מייתור המילים " ַעל ָּ֤ה ַהטָּ ֵ֔א" שבפסוק " ְוִהזָּ מ  ֵ֔א..." -ַהטָּ מ  ָּ֤ה  נכתבלא ש) ַהטָּ ְוִהזָּ
ֹהר֙  לכוונת המזה וגם על מה נפלו מי לומדים חכמים  שיש חשיבות גם , (עליוַהטָּ
 ההזאה:

 -  טומאה מקבל שאינו דבר על אם כוונת המזה להזות על אדם אך ההזאה נפלה .א
למשל: אם כוונת  דבר טהור. הזאה על שארית המים שבאזוב נפסלים להמשך

כל בעלי החיים )המזה הייתה להזות על אדם אך ההזאה נפלה על בעל חיים 
 הלכות פרה אדומה פרק י הלכה חברמב"ם האינם מקבלים טומאה בחייהם(. 

יָּה ַאַחר  ": אומר זֹוב ּוַמזֶּה ַהזָּ א  ת הָּ ל אֶּ א טֹוב  לָּ יָּה אֶּ ל ַהזָּ ה ְלכָּ ִריְך ְטִבילָּ ינֹו צָּ ַהַמזֶּה א 
ִלים  ה כ  ם אֹו ַעל ַכמָּ ה ְבנ י ָאדָּ יָּה ַאַחת ַעל ַכמָּ ה ַהזָּ ְמרּו ַהַמִים. ּוַמזֶּ ִיגָּ יָּה ַעד שֶּ ַהזָּ

ַגע ב נָּ ל שֶּ ָאה. כָּ ן ַהַמזֶּה ְכַאַחת ֲאִפלּו מ  ִיְתַכּו  הֹור ְוהּוא שֶּ הּוא טָּ ל שֶּ ֹו ִמן ַהַמִים כָּ
ם  ָאדָּ ל ֻטְמָאה אֹו ַעל הָּ ְמַקב  ר שֶּ בָּ ן ְלַהזֹות ַעל דָּ זֹוב ְוִנְתַכּו  א  ת הָּ ַבל אֶּ יו. טָּ לָּ ְלַהזֹות עָּ

ל ֻטְמָאה אֹו ַעל ַהבְ  ינֹו ְמַקב  א  ר שֶּ בָּ ה ַעל דָּ ּה ְטִבילָּ אֹותָּ ה מ  ה. ִאם ִנְשֲארּו ַמִים ְוִהזָּ מָּ ה 
ִלים  ם אֹו ַעל ַהכ  ָאדָּ א ַמזֶּה ִמן ַהְשָאר ַעל הָּ לָּ ִריְך ַלְחֹזר ּוְלַהְטִביל אֶּ ינֹו צָּ זֹוב א  א  בָּ

זֹוב ְלַהזֹות ַעל  א  ת הָּ ַבל אֶּ ל ִאם טָּ ה. ֲאבָּ ְיתָּ ה הָּ רָּ תֹו ְכש  י ְתִחַלת ְטִבילָּ ֲהר  ִאים שֶּ ַהְטמ 
ינֹו מְ  א  ר שֶּ בָּ יָּתֹו דָּ א ַהזָּ מ  ם אֹו ַעל ַהְכִלי ַהטָּ ָאדָּ ה ַעל הָּ ה ְוִהזָּ מָּ ל ֻטְמָאה אֹו ַעל ַהְבה  ַקב 

ל  ר ַהְמַקב  בָּ ם אֹו ַעל דָּ ָאדָּ ן ְלַהזֹות ַעל הָּ ַיְחֹזר ְוִיְטבל ַפַעם ְשִניָּה ְוִיְתַכּו  ה ַעד שֶּ ְפסּולָּ
 ֻטְמָאה"

 אדםטומאה אך ההזאה נפלה על  מקבל שאינו אם כוונת המזה להזות על דבר .ב
שארית המים שבאזוב כשרים להמשך הזאה אך האדם  -שיש בו דין טומאה 

 עצמו לא נטהר בהזאה זו משום שלא הייתה כוונה להזות עליו.

"כדי היא  ,בהם שיעור הזאה אכדי שיה ,כמות מי החטאת שצריכה להיות בכלי .ג
ולא די במים שמרטיבים את דפנותיו של הכלי או את  ".שיטבול ראשי הגבעולין

אלא צריך שיהיו מספיק מי חטאת בתחתית הכלי 'כדי שיטבול ראשי  ,תחתיתו
מסכת נדה דף ט עמוד א: " 'כדי שיטבול ראשי גבעולין'. בגבעולין'. רש"י כותב 

" כלומר כדי שיהא בהם ולא שיספוק בקינוח" וכן הוא כותב שם, דף יג עמוד ב:  
 כדי להזות, לבד מה שהאזוב בולע".


