
 

 איסורי ביאה, פרק ט'|  רמב"ם. ו

 שתרגיש עד בזיבה או בנדה התורה מן מתטמאה האשה איןא. 
 שתראה מעת טמאה ותהיה שביארנו כמו בבשרה ויצא דם ותראה
 בפרוזדור לפנים הדם ומצאה ובדקה הרגישה לא ואם, בלבד ולהבא

 . שביארנו כמו בהרגשה שבא בחזקת ז"ה

 סימן קפ"גיו"ד, |  שו"ע. ז

 שתרגיש והוא, טמאה, ברצון בין באונס בין, ממקורה דם שיצא אשה א.
 פי על אף טמאה, ויצא ממקומו שנעקר בו משתרגיש ומיהו. ביציאתו

 עליו יושבת, כחרדל דם טיפת אלא ראתה לא ואפילו, לחוץ יצא שלא
 חילוק ואין. ו"קצ סימן לקמן משפטן יתבאר כאשר: הגה. נקיים שבעה

 מביאו/ ה"תכ/ ב"תכ סימן ש"ריב) נדה איסור לענין לנשואה פנויה בין
 .כרת חייב הנדה על הבא כל כי(, י"ב

 קפ"גסימן יו"ד, שו"ע |  "ךש. ח

 פי על אף טמאה מדרבנן אבל מדאורייתא היינו -' כו שתרגיש והוא .ב
 :דוכתי וכמה צ"ק סימן כדלקמן הרגישה שלא

 קפ"גסימן יו"ד, שו"ע |  גליון מהרש"א. ט

טהורה מדאורייתא כל שלא הרגישה,  -אף בידוע בודאי שהדם ממנה יצא 
כיוון שיודעת  ואף בפחות מכגריסאבל מדרבנן טמאה אע"פ שלא הרגישה. 

 שיצא מגופה יש בו משום כתם דהשיעור רק להוציא מספק מאכולת.

 קפ"גסימן יו"ד, שו"ע |  תורת השלמים. י

הרגישה, רק בכתם  אע"ג דמתבאר לקמן בסימן ק"צ )ס"א( שאע"ג שלא
טמאה, היינו כשעור גדול כגריס ועוד. והמחבר דבא  לוקהבעלמא על ח

א ווה, על כן כתב בסתם בטיפת דם כחרדללומר שהיא טמאה אפילו 
 .שתרגיש

 "צסימן קיו"ד, |  שו"ע. יא

 שיצא שתרגיש עד לבעלה אסורה ולא מטמאה האשה אין תורה דבר א. 
 שהיא, בבגדיה או בגופה שנמצא כתם על גזרו וחכמים, מבשרה דם

 ומצאה עצמה בדקה ואפילו הרגישה לא אפילו לבעלה ואסורה, טמאה
 כ"ואח, טהורה ותמצא עצמה שתבדוק, טהרה הפסק וצריכה. טהורה
 וכמו, ודאי ראתה כאילו)  המציאה מיום חוץ נקיים שבעה תמנה

 דם להוציא מקורה שנפתח הרגישה ואם(. ו"קצ סימן לקמן שיתבאר
 .טמאה שהיא שאומר מי יש, כלום מצאה ולא כך אחר ובדקה

 צ"קסימן יו"ד, שו"ע |  ט"ז. בי

 שתרגיש עד בבשרה שנאמר לפי -. מבשרה דם שיצא שתרגיש עד( א)
 הרב כ"כ הרגישה שלא כיון טהורה רואה היא אם אפילו פירושו בבשרה
 ':א סעיף ב"קצ סימן העתקתיו המגיד
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 ודאי מגופה
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