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      ∀〈   WCRC 
WESTCOASTRABBINICALCOURT 
มนัเป็นดว้ยความ ขอบคุณ ผูท้รงอาํนาจ ที"ผม นาํ หนงัสือเล่มนี&  ไป กด มนัเป็น ผลของการศึกษา ระยะยาว ในการวิจยัและ การรวบรวม กฎหมาย ที"ทาํขึ&น หนึ" งใน 

สามเสาหลกัของ ศาสนาของเรา: ถือบวช Kashrut และ ครอบครัว บริสุทธิ�  

  หนงัสือเล่ม นี& เป็นส่วนหนึ"ง ของชุด วา่ เดิมพนั ของเรา ดิน WCRC ที" ไดด้าํเนิน การเผยแพร่ เพื"อ เป็น ประโยชน์ในการ ให้ความรู้แก่ ชุมชนของเรา ในการรักษา 

ชีวิตของ ครอบครัวของพวกเขา ใน ความศกัดิ� สิทธิ�  และความบริสุทธิ�  

นี& เป็น คู่มือการศึกษาการปฏิบติัสาํหรับผูห้ญิง ชาวยวิ ทั&งหมดที"มี ความสาํคญักบัการ ศุลกากร ดิก 

 เป็นเวลาเกือบ สองพนัปีดิก ชาวยวิ ได ้มีชีวิตอยู ่เจริญรุ่งเรือง และ แยกออกไปสู่ วฒันธรรมที"แตกต่าง และประเพณี เรามี ปราชญ ์ที"ดีของเรา และ ผูท้รงคุณวฒิุ ใน แต่ละรุ่น 

ที" สอนเรา วิธีที"โตราห์ ของ ชีวิต ความรักสาํหรับ กฎหมาย โตราห์ ศุลกากร และ ท่วงทาํนอง ที" เรา ยกระดบั จิตวิญญาณ ให้สูง เหนือชั&น 

เมื"อ เราได ้แยกยา้ยกนัไป อีกครั& งใน " พลดัถิ"น ที"สาม " ของเรา ไปทั"วทุกมุม ของโลก ในดินแดน ใหม่ในแต่ละ ไม่วา่เรา มา จากยโุรป ตะวนัออกกลาง หรือแอฟริกา เรา รั& ง 

และสร้าง ชุมชนใหม่ นี&  บงัคบัให้เรา เพื"อเสริมสร้าง ตวัเอง ขึ&นมาอีกครั& ง และฟื& นฟ ูศุลกากร และการเชื"อมโยง ของเรา กบั รุ่นเก่า และ ความรุ่งเรืองในอดีต 



     งาน นี&  halachic ถูกเขียน ตามประเพณี ดิก ในรายละเอียด อยา่งเตม็ที" ตามที" เจา้หนา้ที" Rabbinical มากที"สุดเท่าที" เราและ คือการ R ' ขลงั Abadi , Sh'lita 

หากคุณมีคาํถาม หรือแสดงความคิดเห็น ใด ๆ โปรด ส่งพวกเขา ไปยงัที"อยู ่ดิน เดิมพนั ของเรา 

ใน ระดบัส่วนตวัผมอยาก จะแสดงความขอบคุณ และ ความชื"นชมของฉนั ทุก พระ และครู ของฉนั: ที" เยชิวา ของ เบ ธ Medrash Govoha , เลกวดู, 

นิวเจอร์ซียแ์ละ โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง ที"จะRosh Hayeshiva , Harav Hagaon บี ชนวัร์ Kotler Z " TL ที" ฉนั ไดเ้ตรียม ที"จะอุทิศ ชีวิตของฉนั ที"จะ โตราห์ 

ขอบ คุณมาก ไป เช่นกนัเพื"อ Harav Harashi รับบี มอร์เดชยั Eliyahu Sh'lita ในการส่งเสริม การพฒันา และ ฝึก การทาํงานของเราและ รับบี ขลงั Abadi , 

Sh'lita หนึ"งposkim ยิ"งใหญ่ที"สุดใน รุ่นของเรา สาํหรับ การเรียนรู้ ของเขายงัคง อยูก่บัฉนั เป็นเวลาเกือบสาม ทศวรรษที"ผา่นมา ผมอยากจะ ขอขอบคุณ เพื"อน 

และเพื"อนร่วมงาน ของเราซึ" งเรา เรียนรู้และ ทาํงานร่วมกบั ในชีวิตประจาํวนั ฉนัยงั อยากจะขอขอบคุณ เพื"อน และภรรยา และนาง บี เขา AB ของฉนัสาํหรับ 

การพิสูจน์อกัษร งานนี&  ผูท้รงอาํนาจอวยพร ให้ ครอบครัวและ ผูติ้ดตาม ของพวกเขา ทั&งหมดที"มี ชีวิตยาว สุขภาพที"ดีและ ความสุข ของพวกเขา 

 
คาํนาํ 

 
ทั&งหมดของ การสร้าง Hashem ของ มนุษยเ์ป็นอยา่งใดอยา่งหนึ" ง ที"น่ากลวัที"สุด เขาไดรั้บการ สร้างขึ&นดว้ยร่างกาย และจิตใจ ที"ซบัซอ้น ในขณะที" ความเขา้ใจ ของ 

กลไกการทาํงานของ จิตวิญญาณที"มี ขอบเขตขนาดใหญ่เกิน ความรู้ของมนุษย ์ร่างกาย แต่ เป็นเรื"องของ ศตวรรษของ การศึกษา วิจยั อยา่งเขม้ขน้ และ การทดลอง 

   มากกวา่ที"เรา เจาะลึก ความมหศัจรรย ์ของชีวิตมนุษยม์ากกวา่ที"เรา จะเตม็ไป ดว้ยความชื"นชม และเคารพ ผูส้ร้างของเรา 

  มนั เป็น ประหลาดใจ วา่ร่างกายมนุษย ์ไปเกี"ยวกบั การทาํงาน ในชีวิตประจาํวนั ของตน ดว้ยความแม่นยาํ ของนาฬิกา ที"ทนัสมยัที"สุดในการรักษา ตลอดเวลา สญัญาณ 

ที"สาํคญัเช่น อุณหภูมิ , ความดนัโลหิตและ ทุกระบบ ใน สภาวะที"เหมาะสม ฟังกช์ั"น ชีวิต ของ การหายใจ , การรับประทานอาหารที" ยอ่ย และ ทาํซํ&า เป็นโปรแกรม 

เพื"อความสมบูรณ์แบบ ที"ทาํงานบนแบตเตอรี"  ไม่มีที"สิ&นสุด 

   หนงัสือ เล่มนี&  เกี"ยวขอ้งกบัวงจร ผูห้ญิงและ ผลกระทบของมนั ในชีวิต ของคู่ ชาวยวิ เป็นขอ้ความที"ตดัตอน ของ กฎหมาย ที"ไดรั้บการ ที"เรารู้จกักนั นบัตั&งแต่ การเปิดเผย 

ที" นาย แลว้ จากนั&น ปราชญ ์ของเรา มีความสามารถ ในการคาดการณ์ และ การคาํนวณ รอบนี&  ดว้ยความแม่นยาํ ที"น่าตื"นตาตื"นใจ ดว้ย ความรู้ ที"พวกเขา ไดม้าจาก โตราห์ 

ของเรา 

   พระ บญัญติั ของเราให้บริการ ในการรักษา เอกลกัษณ์ ของ ชาวยวิ ที"ทาํให้ พวกเขา แตกต่างจาก คนต่างชาติ . "ผม GD ของคุณ พระเจา้ ที"ได ้ตั&งคุณนอกเหนือจาก 

ประเทศที" (เลวีนิติ 20:24 ) 

   ดงั ต่อไปนี&  เมื"อ Halachot เรา จะทาํหนา้ที" ในทางที"เป็นประโยชน์ มากที"สุดสาํหรับ ร่างกายและ จิตวิญญาณของเรา ของเรา ในโลกนี&และ ในครั& งต่อไป แต่ใน 

ความโปรดปราน ของเขา Hashem มีแนวโนม้ที" เรา ไดรั้บรางวลั สาํหรับการทาํเช่น : " Gd สั"งให้เรา ปฏิบติัตามกฎระเบียบ เหล่านี&  ... ที" เขาอาจจะ ให้เรา ดี ... " ( 

เฉลยธรรมบญัญติั 6:24 ) 

   ยงั บญัญติั ควรจะเก็บไว ้เพราะ Hashem มอบให้แก่ เราและ ไม่ไดเ้พราะ ตรรกะ ความตอ้งการ มนั 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                        ความบริสุทธิ�  ของประเทศ 

 
 หนงัสือ เล่มนี&  ' ความบริสุทธิ�  ของประเทศชาติ' ไดรั้บ ในการทาํ มานานหลายปี งานนี& ไดรั้บ การออกแบบ และขึ&นอยูก่บั คาํถามที"ถูกถาม ตลอดทั&ง ปีที"ผา่นมา 

การให้คาํแนะนาํ หลายครอบครัว ที" เรียกร้อง ให้เรา Halachot ดงักล่าว ไดรั้บการ ตรวจสอบอยา่งละเอียด และ Responsa มาก คาํถาม ในทางปฏิบติั หลายคนถูก 

จดัตั&งขึ&น 

     
ในขณะที"เรา เริ"มตน้ ศตวรรษที"ยี"สิบ แรกที"เรา กาํลงัใชชี้วิตอยู ่ในช่วงยคุประวติัการณ์ ล่วงหนา้ ทางวิทยาศาสตร์ แต่น่าเสียดายที" พื&นที"อื"น ๆ ของ ชีวิตของเรา ยงัไม่ได ้

มีอาการ ให้ดี สถาบนัครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยิ"ง จะไดรั้บ พดั หนกัและ มนั เป็นชา้ บี& ดว้ย การอนุญาต การเป็น บรรทดัฐานที" ความรู้สึก ของความรับผิดชอบ ความมุ่งมั"น 

และการอุทิศตน ที"เคย ไป ครั& งเดียว ในการแต่งงานจะกลายเป็น สิ"งที"ผา่นมา มากจะ ไดย้นิ เกี"ยวกบัเป้าหมาย ที"เป็นอิสระ ความรู้สึกของ ตวัเอง อหังการ , 

การขาดการสื"อสาร และ โรคอื"น ๆ ในสมยั ที"มีการ ก่อให้เกิด ความเสียหายใน บา้น 

   "Am รัฐอิสราเอล " เจา้ของ"หนงัสือ แห่งชีวิต" โตราห์ที"เรา สามารถหา แนวทางในการ ทุกดา้นของชีวิต ของเรา รุ่น แลว้รุ่นเล่า ที"บา้น ของชาวยวิ ที"มี ชีวิตรอด 

การโจมตีของ โลก ฆราวาสขอบคุณ หนึ" งใน เครื"องมือที"มีประสิทธิภาพ : การยดึมั"น ในการ ปฏิบติัตามกฎหมาย ของความบริสุทธิ�  ของครอบครัว ตามที"กาํหนดใน โตราห์ 

ศกัดิ� สิทธิ�  ของเรา กฎหมายเหล่านี&  ไดรั้บการ ส่งลงมา จาก แม่ กบัลูกสาว จาก Rebbi จะ Talmid พวกเขาไดรั้บ อยา่งเงียบ ๆ และระมดัระวงัการ ศึกษาและ สงัเกต 

โดยไม่คาํนึงถึง การดาํเนินชีวิต หรือ รูปลกัษณ์ภายนอก ของพวกเขา คะแนนของ Benot รัฐอิสราเอล ไดรั้บการ รักษา เหล่านี&  เอกชน Halachot ที"สาํคญัที"สุด 

   " Ma Tovu Ohalecha , ยาคอฟ , Mishkenotecha , รัฐอิสราเอล " วิธีที"ดีที" เตน็ทข์อง ยาคอฟ , สถานบริสุทธิ� ของ อิสราเอล ! " 

   Halachot ครอบครัว บริสุทธิ�  มีประสิทธิภาพมาก และผลตอบแทนของ การรักษาพวกเขาเป็นอยา่งดี มูลค่าการ มีระเบียบวินยั ที"กาํหนด Hashem ใน ภูมิปัญญา 

ไม่มีที"สิ&นสุด ของเขา ไดใ้ห้เรามี"การใช ้และการดูแล " หนงัสือที" จะมา ร่วมกนักบั ทุกคู่ ชาวยวิ เขา้มาในพนัธสญัญา ที"น่ากลวัของ การแต่งงาน 

  ดว้ย ปัญญา ไม่มีที"สิ&นสุด นี& คู่ ของชาวยวิ ไดรู้้จกั มานานหลายศตวรรษเวลาที"เหมาะสม ที"สุดสาํหรับ ความคิดครั& ง ที"ดีที"สุด สาํหรับความสมัพนัธ์ ที"มีความสุข 

และมีสุขภาพดี หลีกเลี"ยง วนัที" เมื"อร่างกาย อ่อนแอหรือ จิตใจหมกมุ่น สงัเกต กฎหมายเหล่านี&  เป็นความลบั ที"ช่วยให้การแต่งงาน ของชาวยิว เป็น พิเศษ เป็นวนัแรก ตลอด 

   วงจร นี& เป็น ที"ฐานของ ระบบสืบพนัธุ์ของมนุษยแ์ละ เป็นความมหศัจรรย ์ของ ปาฏิหาริยที์" เกิดขึ&นในขณะ ที"ผูห้ญิงคนหนึ"ง ที"อยูใ่น วยัหนุ่ม ของเธอ เมื"อเธอ 

มีความแขง็แรงและความอดทน ที"จะสร้าง ครอบครัว ขอ้เทจ็จริง ที"ไดรั้บการ คน้พบ เมื"อเร็ว ๆ นี&  แต่ ไดรั้บ ความรู้ทั"วไป สาํหรับประเทศ ของชาวยิว ตั&งแต่ การเปิดเผย ที" 

นาย 

     กบัเวลา นิทาน ภรรยาหลายคน และ ความเชื"อถือเรื"องไสยศาสตร์ ผสมกบั กฎหมายเหล่านี&  การเบี"ยงเบน เหล่านี&ทาํให้ ปฏิบติั ที"เหมาะสม ของพวกเขา ยาก มนัเป็น 

สิ"งสาํคญัที"จะ เรียนรู้ได ้อยา่งถูกตอ้ง เพื"อให้จาก stringencies ที"ไม่จาํเป็น 

      แต่ รางวลั การปฏิบติั Taharat Hamishpachah กฎหมาย อาจจะเป็น ที"เราควรจะ เก็บไวใ้นใจ วา่เรื"องนี&  ไม่ไดเ้ป็นเพียงโหมด ที"แนะนาํของ ชีวิต แต่บญัญติั 

ศกัดิ� สิทธิ�  ที"นาํ กรรม หนกั เมื"อมนั ไม่ไดเ้ก็บไว ้พวกเขาจะ บงัคบั และเรามีความ รับผิดชอบ สาํหรับพวกเขา 

   ใน ทางกลบักนั เป็นคาํอวยพร ในบา้นเรา ความสามคัคีความเคารพ และ การพิจารณาการต่ออาย ุรายเดือน ของความสมัพนัธ์ที" ออกมาจาก ชีวิต ของ 

Kedushaที"มีคุณภาพ ใน Neshamot ในเด็ก ของเรา คือบางส่วนของ ผลตอบแทนที" ลํ&าค่า มาก ในเรื"องนี&  ของโลกและ ถดัไปที" เป็นผลมาจาก การยดึมั"นใน 

รูปแบบของ ชีวิตนี& 

 ฉนัภาวนา ว่าดว้ยความช่วยเหลือ Hashem ของ หนงัสือเล่มนี&  จะเป็นเครื"องมือใน การปฏิบติัและการ ชี&แจงของ เหล่านี&  Halachot Hashem อาจ ปลูกฝัง 

ในตวัเรา ปรารถนาที"จะ สงัเกตพวกเขา และ ความอดทนเพื"อให้พวกเขา เพื"อให้ ประเทศของเรา รักษา ชื"อ ของ นิม Mamlechet Vegoy Kadosh 

   Taharat Hamishpacha เป็น ความบริสุทธิ� ของ ครอบครัวที"มีความบริสุทธิ�  ของประเทศชาติ 



 
           
หมวด 

เป็น Niddahอะไร 

รักษา เจด็วนั ของ ความสะอาด 

หมวด ที"สอง 

กฎหมายของ การตรวจสอบ ก่อนที"จะสวม สีขาว ของ 

ขอ้สรุป ใน ความบริสุทธิ�  

ขั&นตอน การตรวจสอบ 

สวม ของ สีขาว และเจด็วนั ของ ความสะอาด 

การตรวจสอบ ในช่วง เจด็วนั ของ ความสะอาด 

หมวด ที"สาม 

การเตรียมการสาํหรับMikveh และ สาร แทรกแซง 

ImmersionTimes แตกต่างกนัและ วิธีการปฏิบติัตน ใน แต่ละ กรณี 

กฎหมายของ แทรกแซง สาร 

หมวด ที" IV 

กฎหมายเกี"ยวกบัการ แช่ 

พร ก่อนที"จะ แช่ 

วิธีการ แช่ 

หมวด V 

การดาํเนินงานของ สามีและ ภรรยา ในช่วง ระยะเวลา Niddah 

การแยก 

กฎหมายเกี"ยวกบั อาหาร 

กฎหมาย ที"เกี"ยวขอ้งกบั คนป่วย 

บท ที"หก 

ไทมส์ ที"เป็นไปได ้ระยะเวลาที"สามารถ มา 

อยา่งไร ผูห้ญิง กาํหนด วนั รายเดือน ของเธอ 

กฎหมายของ การแยก ระหวา่ง Onat Havesset 

เมื"อ เป็น โมฆะ คงที" ระยะเวลา รายเดือน 

วิธีการ สร้าง ผูห้ญิงคนหนึ"ง วนัที" ช่วงเวลา ของเธอ 

เมื"อ เป็น โมฆะ คงที" ช่วง ระยะเวลา ? 

อาการ ทางกายภาพ ที"มีการ เชื"อมต่อ ระยะเวลา 

หมวด ปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ตั&งครรภ ์ผูห้ญิง พยาบาล และ ผูห้ญิงที"มีอายมุากกวา่ 

บทที" VIII 

สี ของ คราบเลือด , Ketamim 

คิด ยาก 

ชนิดของ เลือด 



อยา่งไร ผูห้ญิง เป็น Niddah? 

Halachot ต่างๆ เกี"ยวกบั Ketem 

การศึกษา ขั&นพื&นฐาน ของ Ketamim 

กฎหมาย ที"เกี"ยวขอ้งกบั เลือด พบใน ปัสสาวะ 

หมวด ทรงเครื"อง 

กฎหมาย ที"เกี"ยวขอ้งกบั เจา้สาว 

เลือด ของ เยื"อพรหมจารี 

หมวด X 

กฎหมายเกี"ยวกบั ผูห้ญิงคนหนึ"ง หลงัจากที" คลอด 

การคลอดก่อนกาํหนด 

ผูห้ญิงที" อยูใ่นกาํลงัแรงงาน 

หมวด X 

Mikveh 
หมวด 

 
   ผูห้ญิงคนหนึ"งที" เห็น หยดเลือดที"เรียกวา่ niddahและตอ้ง นบั เจด็วนั ของความสะอาด 

Niddahคืออะไร 

 
    หญิง สาว หรือเก่า เดียวหรือ แต่งงาน แมห้นึ" ง ที" ตั&งครรภห์รือ การพยาบาล ที"เห็น แมจ้ะลดลง นอ้ยที"สุดของ เลือด หรือ รับรู้ และ ตระหนกัถึง มนั แมว้า่มนัจะไม่ จริง 

ออกมาจาก ร่างกายของเธอ มา (เห็น Halachot บน อาการ ทางกายภาพ ที"เชื"อมต่อกบั ระยะเวลา) หรือ พบKetem คราบ (ดู Halachot ของ Ketamim ) 

ไม่วา่จะเป็น ในช่วงเวลา ที"มีประจาํเดือน ของเธอ หรือในเวลา อื"น ๆ ไม่วา่จะ เกิดขึ&น โดยไม่ตั&งใจ โดยการกระโดด หรือ กิจกรรม ที"จะทาํให้เกิด ของเธอ ที"จะปล่อย เลือด 

อื"น กลายเป็น Niddah: ในรัฐ uncleanliness ประจาํเดือน หากมีคน ที"มีความ cohabits Niddahพวกเขาทั&งสอง มีแนวโนม้ที"จะ ตาย ก่อนเวลาอนัควร : 

Karet ทุกคนที" โอบกอด หรือ จูบเธอ มีโทษ ดว้ย ขนตา : Malkot 

รักษา เจด็วนั ของ ความสะอาด 

 
   ผูห้ญิง คนหนึ"งที" เป็นมลทิน menstruallyตอ้งตรวจสอบ ขอ้สรุป ของการไหล ประจาํเดือน ของเธอผา่น การตรวจสอบ ที"เรียกวา่ Hefsek Tahara: ขอ้สรุป 

ใน ความบริสุทธิ�  แลว้เธอ จะตอ้งนบั เจด็วนั ของความสะอาด และแช่ ตวัเองอยูใ่นพิธีอาบนํ&า เพียว : Mikveh เท่านั&นจากนั&น เธอ กลายเป็น ไม่ อนุญาตให้ สามีของเธอ 

วา่ เธอ นบัเจด็ วนัหรือ ไม่นบั พวกเขาหาก เธอไม่ได ้แช่ ตวัเองอยูใ่น Mikvehเธอ ยงัคงเป็น พิธีการสกปรก แมว้า่เธอ อาจจะได ้รับการ อาบนํ&า จาํนวนมาก เพื"อการ 

สุขาภิบาล และแมว้า่ นํ&า ทั&งหมดของโลกกาํลงัจะ เทลงบน ของเธอ ใน ทาํนองเดียวกนั ผูห้ญิงที"มีอายมุากกวา่ ที" ไดห้ยดุการ ไหล หรือ ผูห้ญิงที"มี ความบริสุทธิ�  ไม่ไดเ้ก็บไว ้

ในครอบครัว และตอ้งการที"จะ ทาํเช่นนั&น ในเวลา นี&และ ที" จะตอ้ง สรุป ในการนบั ความบริสุทธิ�  เจด็ วนัแลว้ แช่ ใน Mikveh มิฉะนั&น รัฐ ที"ตอ้งห้าม ของพวกเขา ยงัคง 

Niddah กบัทุก ขอ้ จาํกดั ที"เกี"ยวขอ้งกบั การอยูร่่วมกนั ของ และ การแยก ที" เราจะพดูถึง ใน ยอ่หนา้ ที"จะเกิดขึ&น 

 
 
หมวด ที"สอง 

กฎหมายของ การตรวจสอบ ก่อนที"จะสวม ชุดขาว ในช่วง เจด็ วนั ทาํความสะอาด 

 
ขอ้สรุป ใน ความบริสุทธิ�  ( Hefsek Tahara ) 

 
   ผูห้ญิง ที"ได ้รับรู้ ในเลือด เป็นระยะเวลา ปกติหรือ พบ รอยเปื& อน, Ketem , ตอ้งดาํเนินการ " ขอ้สรุป ใน ความบริสุทธิ�  " Hefsek Tahara เพื"อสร้าง 



การหยดุชะงกัของ ระยะเวลา ของเธอ. จากนั&น เธอจะตอ้ง ให้ เจด็วนั ของความสะอาด . (สาํหรับ ศึกษา Ketamim โปรดดู บทที" 8 ) 

   ตามที" กาํหนดเอง ของ Sephardim ส่วนใหญ่เหล่านี&  เจด็วนั เริ"มตน้ ในคืนวนัที" ดงัต่อไปนี&  วนัที"สี"  ของ ระยะเวลา ของเธอ ผูที้"มี กาํหนดเอง ของการรักษา ห้า 

วนัหรือมากกวา่ไม่ควรเปลี"ยน ประเพณีของพวกเขา โดยไม่ได ้ขอให้ผูมี้อาํนาจ Rabbinical Ashkenazim สงัเกต อยา่งนอ้ยห้า วนัก่อนที"จะเริ"มวนัที" เจด็ 

ของความสะอาด 

 
   ไม่ วา่จะเป็น ผูห้ญิงคนหนึ"งที"ได ้รับรู้ อยา่งต่อเนื"อง หรือ เพียงหยดเล็ก ในช่วงไม่กี" วนัที" เธอ สรุป " ใน ความบริสุทธิ�  " ในวนัที"สี" ที"เร็ว ต่อไปนี&  หลกัฐานแรก 

ของเลือดและ เริ"มนบั วนัที" ในคืนถดัมา ตวัอยา่ง เช่นถา้ เธอ เห็น เลือด ในวนัอาทิตยที์" ไดใ้กลเ้คียงกบั ช่วงเวลา พระอาทิตยต์ก เธอ สรุป ใน ความบริสุทธิ�  ในวนัพธุที" 

ก่อนพระอาทิตยต์กดิน จากนั&น วนัพฤหสับดีที" จะกลายเป็น วนัแรกของเธอ ในวนัที" เจด็ สะอาด หาก ระยะเวลา ของผูห้ญิงคนหนึ"ง เป็นเวลานานกวา่ สี"วนั ที"เธอ จะสรุป ใน 

ความบริสุทธิ�  ในวนั สุดทา้ยที"เธอ เห็น เลือดและ เริ"มนบัเจด็วนั ขณะที" ในคืนถดัมา 

 
   นบั สี"วนัก่อนวนัที" เจด็ สะอาด ใชเ้ฉพาะ ถา้เธอ เห็น เลือด ในขณะที" พิธีการ สะอาด แต่ถา้ เธอเป็น เลือด ที"ไม่สะอาด และการรับรู้ อยูแ่ลว้ อีกครั& งหนึ" ง ที"เธอ 

ไม่จาํเป็นตอ้ง นบัสี"วนั เธอ สามารถสรุปได ้ใน ความบริสุทธิ�  ทนัทีที" หยดุ เลือดออก ตวัอยา่ง เช่นถา้ เธอเห็นKetem ที"ทาํให้ เธอNiddah ในวนัอาทิตย ์และใน 

วนัพธุถดัไป ที" จะเริ"มตน้ ในช่วงเวลา ปกติ ของเธอเธอ อาจ สรุปได ้ใน ความบริสุทธิ�  ทนัทีที" หยดุ เลือด ในทาํนองเดียวกนัถา้ ในขณะที" นบัวนั ของเธอ เธอ รับรู้ 

การทาํความสะอาด เลือด หรือ พบ Ketemเธอ สามารถสรุปได ้ในวนัเดียวกนันั&น โดยไม่ตอ้งรอ เวลาเพิ"มเติม ใด ๆ ตั&งแต่เธอ ไดรั้บอยูแ่ลว้ ที"ไม่สะอาด เป็นเวลาสี"วนั 

 
   ช่วงเวลาของ การตรวจสอบ ที"กาํหนด ขอ้สรุป ของเธอใน ความบริสุทธิ� มกัจะเกี"ยวกบัครึ" งชั"วโมง ก่อนพระอาทิตยต์กดิน ถา้เธอ ยดื การตรวจสอบจนกว่าจะได ้

ชมพระอาทิตยต์กที" เธอ อาจไม่รวม ในวนัถดัไป ในวนัที" เจด็ สะอาด 

ขั&นตอน การตรวจสอบ 

 
หลงัจาก วนัที"สี"  ของการมีประจาํเดือน หรือ เมื"อใดก็ตามที" การไหล ของเธอ หยดุ ผูห้ญิงควร ลา้ง พื&นที"ทั&งหมดภายนอกและภายใน จากนั&นเธอก็ เตรียม ชิ&นเล็ก ๆ ของ 

อ่อนนุ่ม ทาํความสะอาด ผา้ขาว ประมาณสี" นิ&ว สี"นิ&ว (8 ซม. ) ) 8 ซม. ) ในขนาด หรือชิ&นส่วนของ ผา้ฝ้าย ที"มีขนาดเดียวกนัสะอาด ในทุกดา้น นี& เรียกวา่ผา้ Bedika มนั 

สามารถพบไดที้" Mikvehบางครั& ง 

    จากนั&นเธอก็ โอบ รอบ นิ&วของเธอ และ ยก เทา้ขา้งหนึ" งอยู ่บนมา้นั"ง ขนาดเล็กหรือ วตัถุบางอยา่ง สูง ขณะที"ยนือยู ่ในตาํแหน่งนี&  เธอควรจะ ใส่ ผา้ภายใน เพื"อที"จะ 

ตรวจสอบ ตวัเองเป็น อยา่งมาก ที"เป็นไปได ้ก็จะแนะนาํให้ วาง มือของเธอ ไปรอบ ๆ และ อยูภ่ายใต ้ตน้ขา ของเธอ ในลกัษณะนี&  เธอจะสามารถ ที"จะแทรก นิ&ว 

ทั&งหมดของเธอ โดยไม่มีภาวะแทรกซอ้น ใด ๆ ผา้ การตรวจสอบควรจะ แทรก ลึก เขา้ไปในร่างกาย เช่นเดียวกบัที" เป็น พบั และ รอยแยก จากนั&นเธอก็ ควรตรวจสอบ 

ตวัเอง โดยการกด เบา ๆ ทั"วทั&ง ภายในและ พบั ทั&งหมด เธอควรจะ ระมดัระวงัไม่ให้ เกิดรอยขีดข่วน ตวัเองและ ทาํให้เกิด คราบ สงสยั จากนั&นเธอก็ ควรเอาผา้ Bedika 

และ ตรวจสอบได ้ถา้มนัเป็น ที"สะอาดและ เธอพร้อมที"จะ นบัเจด็วนั ของความสะอาด เป็น ของวนัรุ่งขึ&น 

 
   หาก ผา้ไม่สะอาด หรือ เธอไม่สามารถ กาํหนดหรือไม่ วา่สะอาด เธอควรจะ แสดงให้ผูมี้อาํนาจ rabbinical ผูเ้ชี"ยวชาญ หลงั จากการตรวจสอบ นี&  ก็ขอแนะนาํ วา่เธอ 

ใส่ อีกชิ&น สีขาวของ ผา้ และปล่อยให้มนั ใส่ สาํหรับ ครึ" งชั"วโมง หลงัจากพระอาทิตยต์กดิน ตลอด เวลา พลบคํ"า (ตรวจสอบ ปฏิทินของคุณ สาํหรับเวลา ที"ถูกตอ้ง ) นี&  

เป็นที"รู้จกักนั Moch Dahuk : ติดตั&ง ผา้ แน่น ใน กรณีที" ขั&นตอนนี&  เป็นความเจบ็ปวด หรืออาจ เป็นอนัตรายต่อ เธอ จะปล่อยให้มนั ใส่ แม ้ในขณะที" ระยะสั&น ที"เธอ 

สามารถทาํไปดว้ยครึ" งชั"วโมง ของMoch Dahuk อยา่ง ไรก็ตามใน สถานการณ์ที" ผูห้ญิงคนหนึ"งที" สรุป ใน ความบริสุทธิ�  ใน วนัที"เธอ รับรู้ ในเลือด เช่นในกรณีของ 

ผูห้ญิงคนหนึ"งที" เห็นเลือด ในช่วงวนั ทาํความสะอาด เจด็ ที"เธอ สรุป ใน ความบริสุทธิ�  วา่ ในวนัเดียวกนัMoch Dahuk เป็นหนา้ที" จาก พระอาทิตยต์ก จนถึง 

ครึ" งชั"วโมง ต่อมา 

   เมื"อ ตอนเยน็ของวนั นี&  การตรวจสอบตรงกบั ทิ BEAV เธอ อาจจะ ลา้ง ตวัเอง ก่อนที"จะ ไปพร้อมกบั นํ&าร้อน แต่เธอ ควรจะระมดัระวงั ที"จะไม่ ใช ้นํ&ามากเกินไป 

ชุ่ม ของ สีขาว และเจด็วนั ของ ความสะอาด 

 
   หลงัจาก ขั&นตอน ที"กล่าวถึง ก่อนหนา้นี&  ผูห้ญิงคนหนึ"งที" จะตอ้ง สวมใส่ชุดชั&นใน สีขาว ซกั สด เสื&อผา้ควรจะตรวจสอบ ก่อนที"จะ ใส่มนั เพื"อให้แน่ใจวา่ มนั 

เป็นอิสระจาก คราบ ถา้เธอ หลบั โดยไม่ตอ้งกางเกง สีขาว ใกลเ้คียงกบั ร่างกายของเธอ เธอจะตอ้ง กระจายแผน่ ซกั สีขาวที" มี 



รับการตรวจสอบ ก่อนหนา้นี&สาํหรับ คราบ แลว้ เธอจะ ดาํเนินการในลกัษณะ นี&  ตลอดทั&งเจด็วนั 

การตรวจสอบ ในช่วง เจด็วนั ของ ความสะอาด 

 
   ผูห้ญิง ตอ้งตรวจสอบ ตวัเอง วนัละสองครั& ง เมื"อ ในช่วงเชา้และ อีกครั& ง ก่อนที"จะ ชมพระอาทิตยต์ก ในลกัษณะ เดียวกนักบัที"เธอ ตรวจสอบ ตวัเอง ที" " ขอ้สรุป ใน 

ความบริสุทธิ�  "; นั"นคือ โดยการใส่ ผา้ ตรวจสอบลึก ในและรอบ ดา้น ภายใน มีครั& งเมื"อ Halacha อนุญาตให้ ผูห้ญิงที"จะ ตรวจสอบ ตวัเอง เวลา ที"นอ้ยลง ใน กรณีที" 

เธอได ้รับการตรวจสอบ ตวัเอง เพียง สองครั& งครั& ง ในวนัแรก และ ครั& งเดียวใน วนัที"เจด็ (นอกเหนือจาก การตรวจสอบ ของHefsek Tahara ขอ้สรุป ใน 

ความบริสุทธิ� ) เหล่านี&  เจด็วนั ไดรั้บการยอมรับ ว่าเป็น วนั ของความสะอาด เธอ จะไดรั้บอนุญาต แลว้ จะ แช่ ตวัเองอยูใ่นMikveh ( พิธีอาบนํ&า ) 

 
   วนัที" เจด็ จะตอ้ง ทาํความสะอาด อยา่งต่อเนื"อง โดยไม่หยดุชะงกั ใด ๆ โดยการ ไหล ของ เลือดหรือ คราบ ถา้ ผูห้ญิงเห็น เลือด แมใ้น วนัที"เจด็ นบั อดีต ของเธอ 

จะถือเป็นโมฆะ และเธอ จะตอ้ง ดาํเนินการกบัHefsek Tahara และ เริ"มนบัวนัที" เจด็ ของความสะอาด อีกครั& ง แต่ในกรณี นี&  เธอไม่ ตอ้งรอสี"วนั ที"นาํหนา้ ขอ้สรุปใน 

ความบริสุทธิ�  ดงักล่าวก่อน ในช่วง เจด็วนั ที"ผูห้ญิงคนหนึ"ง อาจจะ ลา้ง ตวัเอง ดว้ยนํ&าร้อนและ แม ้douche ตั&งแต่ ช่วงเวลาที" เธอ ไดห้ยดุ อยา่งเตม็ที" มีความกงัวล 

เล็กนอ้ย วา่เธอจะ ลา้งออกไป ร่องรอยของ เลือดในลกัษณะใด 

 
    ถา้ผูห้ญิงขา้ม ประเทศ วนัเดือนปี เธอควรจะ นบั เจด็ครั& ง พระอาทิตยขึ์&น และ Sundowns ถา้ เธอ ตรวจสอบ ตวัเอง เพียงครั& งเดียว ในช่วง เจด็ วนัหรือ 

เธอไม่สามารถ ตรวจสอบ ตวัเอง มากกวา่หนึ" งครั& ง เนื"องจากบาง บาดแผล หรือ รอยฟกชํ&า ภายใน เธอ ควรติดต่อ บี ถา้เธอ สวมแหวน หรือแหวน Gartenberg 

ครรภเ์ธอ ควรปรึกษา บีเกี"ยวกบั ลกัษณะของการ ตรวจสอบ และภาวะแทรกซอ้น ที"เกี"ยวขอ้งกบัสาร แทรกแซง Hatsitsah ในระหวา่ง การแช่ ของเธอ ที" เราจะพดูถึง 

ใน บทต่อมา 

 
                                       หมวด ที"สาม 

 
การเตรียมการสาํหรับMikveh และ สาร แทรกแซง 

 
   ซกัผา้และ การเตรียมการ โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง ตอ้ง ไดรั้บการ เริ"มตน้ ในขณะที"มนั ยงัคงเป็น วนั ที"ใกลเ้คียงกบั ช่วงเยน็ เธอจะตอ้ง ทาํให้การเตรียมการ จนเวลาเยน็ เวลาที" 

เธอตอ้ง แช่ ตวัเอง ในกรณีที"มี ความจาํเป็น เธออาจจะ ลา้งและ เตรียมความพร้อม ของตวัเอง ทั&งในระหวา่ง วนัหรือ ในเวลากลางคืน แต่ มนั ควรจะเป็น เวลา ใกลเ้คียงกบั 

การแช่ ของเธอในฐานะ ที"เป็นไปได ้

 
   ผูห้ญิงตอ้ง ลา้ง ร่างกายทั&งหมด ของเธอและ เธอ ใกลชิ้ด ผม เวลาของการ แช่ Tvila เธอ เธอจะตอ้ง หวี ผมทั&งหมด ของ หวัของเธอ สาํหรับ ผม ในส่วนที"เหลือ 

ของร่างกายก็พอ ถา้เธอ แยก มนัอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยมือ ของเธอ เธอ ควรตรวจสอบให้ แน่ใจวา่จะใช ้นํ&าอุ่น เมื"อเธอ ลา้ง ผมของเธอ 

    
   ก่อนที"จะ แช่เธอ อยา่งใกลชิ้ด ตอ้งตรวจสอบ ร่างกาย และเส้นผม ของเธอ เพื"อให้แน่ใจ วา่ไม่มี สาร แทรกแซง โดยการ มองและความรู้สึก ในพื&นที"ที"เขา้ถึงไดย้าก 

 
   ในวนัที" ของการแช่ ของเธอเป็นที"ดีที"สุด ไม่ได ้ที"จะจดัการกบั สาร ที"อาจ ติดอยูก่บั ร่างกาย หรือ เล็บ เช่น แป้ง และไม่ชอบ ในกรณีที" เธอได ้รับการจดัการ พวกเขา เธอ 

ควรลา้ง อยา่งทั"วถึง ทุกพื&นที" ที"มีการ เขา้มาติดต่อกบั แป้ง ในวนัศุกร์ที" เธอ ไดรั้บอนุญาตให้ จดัการกบั ทุกสิ"ง ในเกียรติของ ใคร เธอจะตอ้ง ระมดัระวงั แต่ ที"จะ ลา้ง ตวัเอง 

หลงัจากที"เธอ เสร็จสิ&น การจดัการพวกเขา 

 
   ใน ช่วง เวลาระหวา่ง การเตรียมการ และ การแช่ ที"เกิดขึ&นจริง ของเธอผูห้ญิงคนหนึ"งที" ยงัตอ้ง หลีกเลี"ยงการสมัผสั สิ"ง สกปรก หรือ เหนียว โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง เมื"อ 

การเตรียมการ และเวลาที" แช่อยูห่่างไกล จากกนั แต่ถา้ เธอลืม และ ยดึมั"นใน สมัผสั สาร หรือเธอ ฟีด ลูก ๆ ของเธอ ที"เธอ จะตอ้ง ลา้ง ให้สะอาด ตวัเองและ ตรวจสอบ 

ร่างกาย และ มือของเธอ ก่อนที"จะ แช่ 

กฎหมายของ แทรกแซง สาร 

 



   ผูห้ญิงตอ้ง แช่ ทั&งร่างกาย ของเธอ ทั&งหมดในครั& งเดียว ในลกัษณะที" แมแ้ต่คนเดียว ผม ไม่ไดอ้ยู ่ออกจากนํ&า สิ"ง ที"พบ กบั เธอ เพื"อป้องกนัไม่ให้ นํ&าจากการเขา้ถึง 

ร่างกายของเธอ ที"เป็น ธรรมชาติ ที"คน ไม่ชอบ และยนืยนั ในการลบเป็น Hatsitsah ,สาร แทรกแซง และเธอก็ ไม่ไดรั้บอนุญาต ที"จะ แช่ ตวัเอง จนเธอ เอา มนั 

ถา้หลงัจาก แช่ เธอก็พบวา่ สารและเธอก็ ไม่แน่ใจวา่ มนัเป็นHatsitsah หรือไม่ เธอ ควรถาม Rav 

 
   ผูห้ญิงจะตอ้งระมดัระวงั เกี"ยวกบัการ แทรกแซง สาร แมใ้น ส่วน ที"ซ่อนอยู ่ของ ร่างกายของเธอ เช่นปาก จมูก ตาและ หู แม ้วา่ นํ&าไม่ จริง ถึง ชิ&นส่วนภายใน เหล่านี&  

พวกเขาจะตอ้ง ไดรั้บการพิจารณา และ ทาํความสะอาดอยา่งละเอียด ราวกบัว่า นํ&า สามารถเขา้ถึง พวกเขา ดงันั&น เธอมี เพื"อให้ แน่ใจวา่ไม่มี เมือก ใน ดวงตาของเธอ ทั&ง 

ภายในหรือภายนอก แมเ้มื"อ เมือกเปียก เธอยงั ควรลา้ง เทา้ ของเธอ ดี 

 
    เธอจะตอ้ง ทาํความสะอาดฟัน ของเธอและ ระหวา่งพวกเขา นั"นคือเหตุผลที" กาํหนดเองจะไม่ กินเนื&อสตัว ์หรืออะไร เหนียว ระหวา่ง การเตรียมการ และเวลาที" แช่ในวนั 

Tvila 
 
    บางคนมี ที"กาํหนดเอง ไม่ กินเนื&อสตัว ์ตลอดทั&งวนั ที" อยา่ง ไรก็ตามใน ถือบวชและยม หรือ อาหาร ที"สาํคญั สาํหรับ Mitzvahผูห้ญิงคนหนึ"ง อาจจะ กินเนื&อสตัว ์แต่ 

จะตอ้งระมดัระวงั ในการทาํความสะอาด ฟันของเธอ ก่อนที"จะ แช่ นอกจากนี& เมื"อ เวลา แช่ ของเธอ ตรงกบั วนัถือบวช หรือ ยม ทอ็ป คืน เธอ จะพยายามที"จะ แช่ ตวัเอง 

ก่อนที"จะ รับประทานอาหาร 

 
   ถา้ ผูห้ญิงมี แผล ตกสะเก็ด ปกคลุมไปดว้ยและเธอ ตอ้งการ ตกสะเก็ด โดยเฉพาะ ในการป้องกนัไม่ให้ แผล จาก มีเลือดออก หรือเพราะ มนั เยยีวยา ที"ดีขึ&น ในขณะที" 

ตกสะเก็ด เป็นที" มนั ไม่ไดเ้รียกวา่สาร แทรกแซง แต่ ถา้มี จุดประสงคที์" ไม่มี อีกต่อไปสาํหรับ ตกสะเก็ดเธอมี ที"จะลบออก 

 
   ในกรณี ของ ขา้วโพด , แคลลสั , เดือด หูด ผิว หนกัหรือ การเจริญเติบโต ของผิว ที" ผูห้ญิงควร ลา้งพวกเขา อยา่งละเอียด และนุ่ม พวกเขา ก่อนที"จะ แช่ 

 
    ทาํ ขึ&น และ สี ที" ผูห้ญิงใช ้บนใบหนา้ของพวก ผมและ มือ หากพวกเขา ไม่ไดมี้ ความมั"นคงและ มี เพียงผิวเผิน เท่านั&น พวกเขาไม่ได ้เขา้ไปแทรกแซง ในระหวา่ง 

การแช่ ถา้ผูห้ญิงยนืยนั แช่ ใน Mikvehกบัพวกเขา ที" เธออาจจะ ทาํเช่นนั&น ดว้ยความยนิยอม ของเธอ บี ส์ 

 
   สิ"งสกปรกและ แป้ง ที"อยูภ่ายใต ้เล็บ แทรกแซง ในระหวา่ง การแช่ ดงันั&น ผูห้ญิงควร ตรวจสอบให้แน่ใจ วา่พื&นที" ที"อยูภ่ายใต ้เล็บ ของเธอ ที"สะอาด เล็บตวัเอง แต่ไม่ได ้

เขา้ไปแทรกแซง เพราะพวกเขา เป็นส่วนหนึ"งของ ร่างกายของผูห้ญิง พวกเขาจะ เหมือน ผมของเธอ ซึ" งก็คือ ไม่Hatsitsah อยา่งไรก็ตาม ผูห้ญิง ที"กาํหนดเอง 

ไดรั้บการยอมรับ ในการตดั เล็บของพวกเขา ก่อนที"จะ แช่ 

 
   ผูห้ญิง ที" ตาย ผมของพวกเขา ไม่ว่าจะ ทั&งหมดหรือบางส่วน ควร ให้แน่ใจวา่จะ มี ผลที"ตอ้งการ ที"เหมาะสม ก่อนที"จะ แช่ 

 
   เมื"อเธอ รู้สึกวา่เธอ ถูกกด ให้ปัสสาวะ ก่อนที"จะ แช่เธอควรจะ ทาํเช่นนั&น เพื"อที"เธอจะ ไม่ กระชบั ตวัเอง ในระหวา่ง การแช่ 

   ในกรณีที" มีเลือดออก จาก จมูก หรือ ตดัเธอ จะทาํความสะอาด มนั และพยายามที"จะ หยดุมนั ก่อนที"จะ แช่ 

 
  ทุกประเภทของ บรรยากาศ ผา้พนัแผล วง เอดส์ และ ปู แผล ตวัแทน Hatsitsah 

 
   อุด ฟัน ชั"วคราว ก่อนที"จะ ใส่ในหนึ"ง ถาวร จะไม่ถือว่าเป็นวตัถุ แทรกแซง ฟันปลอม ถาวรที" สูญเสียฟัน แทนที" ลดลง ไม่ Hatsitsah ในกรณีของการ จดัฟัน แต่ ที" 

Ravควร จะปรึกษา เพื"อหาสิ"ง ที"จะทาํ ในแต่ละกรณี โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง 

 
เฮนน่า พรรค 

 
   สี หมึก ไอโอดีน และ สี ทั&งหมดที"มี ความสอดคลอ้ง เป็น Hatsitsah ,สาร แทรกแซง และ จะตอ้งออก 



   ในกรณี ของ เฮนน่าจะดีกวา่ ที" เจา้สาว แช่ ตวัเองอยูใ่น Mikvehก่อนงานปาร์ตี& 

   แต่ถา้ วา่ เป็นไปไม่ได ้ที"เธอ จะตอ้ง ลา้ง เฮนน่า ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการกาํจดั สาร ทั&งหมด ที"เหลือ ไม่สอดคลอ้งกนั จะ ไม่เป็น Hatsitsah 

 
ที"แตกต่างกนั แช่ ไทมส์และ วิธีการปฏิบติัตน ในแต่ละกรณี 

 
   คืน วนัศุกร์ : เมื"อ คืนวนัที" แช่อยู ่ในคืนวนัศุกร์ ถือบวช ผูห้ญิงควรจะทาํอยา่งไร การเตรียมการ ทั&งหมดในขณะที" มนัยงัคงเป็น วนัที" เธอไม่ควร รอจนกว่าจะ ใกลเ้คียงกบั 

ช่วงเวลาของ แสง เทียนเพื"อที" จะไม่รีบเร่ง เตรียมการ ของเธอ แช่ตอ้ง ในเวลากลางคืน หากจาํเป็นให้ ผูห้ญิงคนหนึ"งที" อาจจะ แช่ ตวัเองจาก เวลา แสง เทียน และ ใน 

ตอนเยน็ 

 
   Motsae ถือบวช : ในฐานะ ที"จะ คืนวนัเสาร์ ถา้ แช่ ของเธอ ตกอยู ่ในคืน หลงัจาก วนัถือบวชเพราะเธอ ไม่ สามารถเตรียมความพร้อม ตวัเอง ในระหวา่งวนั ของ 

วนัถือบวชเธอควรจะ ทาํเช่นนั&น ในเวลากลางคืน ก่อนที"จะ แช่ ของเธอ ใน กรณีใด ๆ มนัเป็นสิ"งที"น่ายกยอ่ง ที"กาํหนดเอง ที"จะลา้ง ตวัเอง อยา่งละเอียด ในช่วงบ่าย 

วนัศุกร์และ เตรียม ที"จะดาํเนินการในคืนวนัเสาร์ เธอยงั ควร หวี ผมของเธอ ก่อนที"จะ แช่ 

 
   เมื"อ Motsae ถือบวช เป็น ยม ทอ็ป : ถา้ แช่ อยูใ่น คืน หลงัจาก วนัถือบวชและมนัก็เป็นยม ทอ็ป ,วนัหยดุทางศาสนา และเวลา เมื"อเธอ ไม่ สามารถเตรียมความพร้อม 

ตวัเองเธอก็ ตอ้งทาํ เตรียมการทั&งหมดในบ่ายวนัศุกร์ จากนั&นอีกครั& ง ในคืนวนัเสาร์ ก่อนที"จะ แช่เธอตอ้ง ลา้ง ตวัเอง ระหวา่ง ตน้ขาของเธอ และในพื&นที" อื"น ๆ เหงื"อออก 

ดว้ยนํ&าร้อน แลว้เธอ จะตรวจสอบ ตวัเอง สิ"งแปลกปลอม ใด ๆ แลว้ แช่ ตวัเอง 

 
คืน วนัศุกร์ หลงัจาก ยม ทอ็ป : ถา้สองวนัของการ ยม ทอ็ป ตก ในวนัพฤหสับดี และวนัศุกร์ คืน และเวลา ของการแช่ ของเธอ อยูใ่น คืนวนัศุกร์ ที"เธอ ตอ้งทาํ 

เตรียมการทั&งหมดในวนัพธุและ จะตอ้ง ผกู ผมของเธอ ในลกัษณะที" จะป้องกนัไม่ให้ จาก พนักนั แลว้ เธอจะตอ้ง แช่ ตวัเอง ในคืนวนัศุกร์ 

   สาํหรับ ซกัผา้ ดงักล่าวขา้งตน้ และในเวลา อื"น ๆ ที" เธอ ปรารถนาที"จะ ใชเ้วลาลา้ง บางส่วน ในวนัถือบวช หรือ ยม ทอ็ป เธอจะ ใช ้สบู่เหลว และนํ&า ร้อนจาก 

การบาํรุงรักษา ก่อนที"จะ ถือบวช หรือ นํ&าเยน็ เธอ ควรจะระมดัระวงั ไม่ให้ บีบออก ผา้ขนหนู หรือ ขน ของ ร่างกายของเธอ 

 
 
 
 
 
หมวด ที" IV 

กฎหมายเกี"ยวกบัการ แช่ 

 
   หลงัจากที" ผูห้ญิงนบั เจด็วนั ทาํความสะอาด ในวนั วนัที"แปดเธอ immerses ตวัเองอยูใ่นเพียว Mikveh 

 
   ผูห้ญิง ที"ไม่สะอาด menstrually หรือหญิงหลงัคลอด ไม่ สามารถกาํจดั ตวัเอง ของ การปนเปื& อน ของเธอ จนเธอ immerses แมว้า่ หลายปี ที"ผา่นมาตั&งแต่ 

การไหลของ ประจาํเดือน ครั& งสุดทา้ยของเธอ เธอ ยงัคงเป็น มลทินไปจนถึงเวลา ที"เธอ ตอ้ง immerses ตวัเอง ใน Mikveh 

 
   เมื"อ ผูห้ญิงimmerses ตวัเอง ปรากฏตวัของ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือ ผูห้ญิงอีกคนหนึ"งที"จะตอ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจ วา่เป็นส่วนหนึ"ง ของร่างกาย หรือเธอ ไม่มี 

แมแ้ต่คนเดียว ผม อยูอ่อกจาก นํ&าในระหวา่ง การแช่ นี&  จะทาํให้ ไม่ถูกตอ้ง แช่ 

      
   ผูห้ญิง ที"มี สภาพ หูและแพทยอ์ยา่ง ไม่อนุญาตให้ พวกเขา ที"จะไดรั้บ หูของพวกเขา เปียก อาจ เตรียมความพร้อม หู ของพวกเขาสาํหรับ การแช่ ; 

หลงัจากที"ผูเ้ขา้ร่วมประชุม Mikveh ชุบ มือของเธอ ใน Mikvehเธอ เบา ๆ อาจครอบคลุม หู ของผูห้ญิงในระหวา่ง การแช่ 

พร ก่อนที"จะ แช่ 



 
   เมื"อเธอ undresses ตวัเองและ ยงัคง สวมใส่ ชุดชั&นใน ของเธอ หรือ ผา้ขนหนู และ โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง ไม่ได ้เสื&อคลุม ที"เธอ ท่อง : 

 
" Barouch Ata Hashem Elokenou กษตัริย ์Haolam แอช Kideshanou Bemitsvotav Vetsivanou อ ัHatvilah . " 

 จากนั&นเธอก็ เอา เสื&อผา้และ immerses เธอ 

   นอกจากนี& เธอยงั อาจ ท่อง พรแทน หลงัจากที"เธอ immerses ตวัเองอยูใ่น นํ&าไดถึ้ง คอของเธอ ถา้นํ&า เป็นที"ชดัเจน เธอควรจะ เบลอ มนัดว้ย เทา้ของเธอ เพื"อหลีกเลี"ยง 

การมองเห็น ส่วนล่างของ ร่างกายของเธอ 

   แต่ ที"กาํหนดเอง Ashkenazic คือการ ท่อง ศีลให้พร ในนํ&าในลกัษณะ ดงัต่อไปนี&  เธอ immerses ตวัเอง ครั& งเดียว ท่อง ศีลให้พรและ immerses อีกครั& ง 

Sephardim บางคนได ้เอามนัต่อ ตวัเอง ที"จะโอบกอด ที"กาํหนดเอง นี& 

 
   เมื"อใดก็ตามที" ผูห้ญิงimmerses ตวัเองเธอ ตอ้ง ท่อง พรไม่วา่ เธอไดก้ลายเป็น ที"ไม่สะอาด ไหลผา่น ของ เลือดหรือผา่น Ketem ถือบวช ( คืนวนัศุกร์ ) ที" จะ 

ไดรั้บอนุญาตให้ ทาํ Tvila และ ท่อง พร ไดเ้ป็นอยา่งดี 

วิธีการ แช่ 

 
ผูห้ญิง ไม่ควร แช่ ตวัเอง ยนือยู ่อยา่งเหนียวแน่น หรือ โคง้งอ มาก เกินไปเพื"อให้ เป็นส่วนหนึ"งของ ร่างกายของเธอ ไม่ ถูกปกคลุมดว้ย อีกส่วนหนึ"ง แต่ เธอควรจะ โคง้งอ 

ไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย เพื"อให้ แขนและ ขา ของเธอ แพร่กระจาย เป็นเมื"อ เธอเดิน อยา่งไรก็ตามเธอ ไม่ไดมี้ การแพร่กระจายของ พวกเขา ห่างไกลจาก ร่างกายของเธอ เธอ 

อาจจะปิด ตาหรือ ปากของเธอ แต่เธอก็ ควรตรวจสอบให้ แน่ใจวา่จะไม่ ปิดพวกเขา แน่น เกินไป 

 
   เธอไม่ควร ยนือยูบ่น ภาชนะ หรือ ในสถานที"ที" ไม่สมดุล ใด ๆ เพราะ ความกลวั ของเธอ ตก อาจป้องกนัไม่ให้ เธอจากการ แช่ อยา่งถูกตอ้ง ในทาํนองเดียวกนั เธอไม่ควร 

ทาํใน สถานที"ที" ผูค้นสามารถ ผา่นไปตั&งแต่นี&  จะทาํให้ เธอ ตอ้งรีบ และไม่ ระมดัระวงัเกี"ยวกบั วิธีที"เธอ immerses ตวัเอง 

 
   เมื"อเธอ ออกมาจาก เธอ Tevila มา เธอควรจะ ให้แน่ใจวา่ เป็นคนแรกที" เธอเห็น เป็น เพื"อนรักของ สมาชิกในครอบครัวหรือ ผูดู้แลMikveh และไม่ ดู อะไร เชื"อง , 

ไม่บริสุทธิ�  เป็นครั& งแรก 

 
   ผูห้ญิงไม่ ควรดาํเนิน การแช่ในระหวา่งวนั ถึงแมว้า่มนัจะ เป็นช่วง วนัที"แปด แต่ ถา้ เธอ กลวัที"จะไป Mikvehในเวลากลางคืน เพราะเป็น บา้นใกลเ้รือนเคียง 

ที"เป็นอนัตราย หรือเธอ มีความกงัวล เกี"ยวกบัสภาพอากาศ ที"หนาวเยน็ เป็นพิเศษ ที"เธอ สามารถ แช่ ตวัเอง ในวนัที"แปด แต่ ในวนัที"เจด็ เธอ แน่นอนไม่ ไดรั้บอนุญาตให้ 

ดาํเนินการ ของเธอ Tvila 

 
   ผูห้ญิงควรกระทาํ อยา่งสุภาพ และไม่ ให้คนรู้วา่ เมื"อเธอ จะไป Mikveh หาก สามีของเธอ อยูใ่นเมือง ก็ เป็น Mitzvah สาํหรับผูห้ญิง ที"จะ แช่ ตวัเอง ทนัทีหลงัจาก 

เจด็วนั ของเธอ ของความสะอาด โดยไม่ตอ้ง ล่าชา้ออกไปอีกถา้ เธอตอ้งการ ที"จะเลื"อน Tvilaเวลา ต่อมานี&  เพียงอยา่งเดียวอาจ จะทาํ ดว้ยความยนิยอมของ สามีของเธอ 

 
 
การดาํเนินงานของ สามีและ ภรรยา ในช่วง ระยะเวลา Niddah 

 
   ภายในต่อไปนี&  กฎหมาย ทั&งชายและหญิง ควรจะ ระมดัระวงัมากขึ&น กบักฎหมาย ที"มีผลต่อ พวกเขามากที"สุด เพื"อที"จะไม่ มาถึง บาป พวกเขา ควรจะเรียนรู้ วิธีการทาํงาน 

กบัคนอื"น ๆ และรักษาระยะห่าง ที"เหมาะสม 

 
 
การแยก 

 



มีสี"ระดบั ของ เหตุผลในการ แยก คือ 

1) โตราห์กล่าววา่ คนที" ไม่ควรจะจบั Niddah 

2) มีบาง สถานการณ์ที" อาจนาํไปสู่ การอยูร่่วมกนั เป็น 

3) มี พฤติกรรมบางอยา่ง ที" ไม่ไดรั้บอนุญาต เพราะพวกเขา อาจส่งผลให้ มี การสมัผสั 

4) มีบาง สถานการณ์ที"อาจ นาํ บุคคลที"จะ คิดเกี"ยวกบั การกระทาํ ของตวัเอง เป็น 

 
 
   สามีตอ้งไม่ เขา้หาภรรยาของเขา ในวนัที" ดงัต่อไปนี& 

• วนั ของการมีประจาํเดือน 

• วนั uncleanlinessที"เกิดจาก การหา Ketem 

•เจด็วนั ทาํความสะอาด ที"นาํหนา้ การแช่ ภรรยา ใน Mikveh 

• วนัที" เพิ"มเติม ใด ๆ ดงัต่อไปนี&  การเลื"อนสาํหรับหนึ"ง หรือเหตุผลอื"น ของการแช่ ของเธอ 

 
   ทั&งคู่ จะตอ้งหลีกเลี"ยง ทุกสถานการณ์ ที"ถ่ายทอด ความรู้สึกของ 

ความใกลชิ้ด หรือความรัก เพราะกลวัวา่ พวกเขา จะมาถึง บาป ในช่วงเวลาที" พวกเขาจะ เกี"ยวขอ้งกบัแต่ละ อื"น ๆ ในรูปแบบ ที"ไม่ ทางกายภาพและการ พฒันาความสมัพนัธ์ 

ของพวกเขาในระดบัจิตวิญญาณ และอารมณ์ 

 
   พวกเขาอาจจะ ไม่ได ้สมัผสักนั เลย พวกเขาอาจ ไม่ได ้มอบ อะไร ให้กบัแต่ละ อื"น ๆ แม ้เมื"อวตัถุ เป็นเวลานาน และพวกเขา สามารถโยน อะไร กนั หนึ"งควร ใส่ลง 

รายการอื"น ๆ เพื"อให้สามารถ รับมนัได ้ที" บริตเมื"อ สามีและภรรยา เป็น Kvaters , Halacha ปัญหานี& เป็นปัญหาเมื"อ มอบ ทารก ให้กบัแต่ละ อื"น ๆ 

แต่เด็กที"มีอายมุากกวา่ ที"สามารถ ยนัไปขา้งหนา้ ดว้ยตวัเอง อาจจะถูก ส่งไป ถา้ไม่มี ทางอื"นที"จะ ดาํเนินการขนส่ง หนกั ขึ&นบนัได และมนัก็เป็นสิ"งที"จาํเป็น มาก ที"จะยก 

มนัแลว้ หนึ" ง อาจดาํเนินการ ร่วมกนั กบัคู่สมรส ของตน 

 
   สามีและภรรยา อาจไม่ นอนใน เตียงเดียวกนั โดยไม่คาํนึงถึงขนาด ของ เช่นเดียวกบั แมว้า่ พวกเขาจะมี ในแต่ละ เสื&อผา้ และเครื"องนอน ของพวกเขา และไม่ได ้

สมัผสักนั พวกเขาอาจจะ ไม่ได ้นอนบน เตียง แยกต่างหากที" สมัผสักนั สามีอาจจะไม่ นั"ง อยูบ่นเตียง ของภรรยาของเขา ถึงแม ้เธอจะ ไม่ไดอ้ยูใ่น ห้องพกัและแน่นอน 

เขาไม่ อาจอยู ่ในนั&น เธอ แต่ ไดรั้บอนุญาตให้ นั"ง อยูบ่นเตียง ของเขา แต่ ไม่ได ้อยูใ่นนั&นอยู ่ในการปรากฏตวั ของเขา พวกเขาอาจจะ ไม่ได ้นั"งกนั อยูบ่นมา้นั"ง ที" หินหรือ 

ส่ายไปส่ายเวน้แต่ คนอื"น นั"งอยู ่ระหว่างพวกเขา ถา้ มา้นั"งเพื"อให้ หนกั วา่มนัไม่ได ้ร็อค พวกเขาอาจจะ นั"งบน ไดโ้ดยไม่ตอ้งบุคคลที"สาม ตราบใดที" พวกเขาไม่ได ้

สมัผสักนั พวกเขาไม่อาจ เดินทางไปดว้ยกนั ในการเดินทาง มีความสุข อยูใ่นเรือ ขนาดเล็กหรือ ใน โคช้ หากการเดินทางเป็นที"สาํหรับวตัถุประสงค ์ที"จาํเป็น ที"พวกเขาอาจ 

จะมาพร้อมกบั คนอื"น ๆ นอกจากนี&พวกเขา อาจจะ นั"ง อยูใ่นรถหรือรถบสัแม ้สาํหรับการเดินทางของ ความสุขเพราะ ที"นั"ง ที"มีการแกไ้ข และไม่ สั"น มาก พวกเขาอาจจะ 

ไปเดินเล่นดว้ยกนั 

 
   สามีอาจจะไม่ จอ้งมองที" ส่วนของร่างกาย ของภรรยาของเขา ที"มกัจะ ไดรั้บความคุม้ครอง ผูห้ญิงคนหนึ"งใน รัฐ ของ Niddahอาจ ตกแต่ง ตวัเอง เพื"อไม่ให้ ดู ไม่พอใจ 

กบัสามีของเธอ สามีอาจไม่ ตั&งใจ ฟัง เมื"อ ภรรยาของเขา ในขณะที" ร้องเพลง Niddah นี&  เป็นสิ"งตอ้งห้าม โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง ในระหวา่ง การเรียนรู้และ การสวดมนต ์

ผูห้ญิงอาจจะไม่ ร้องเพลง แมใ้นตาราง ถือบวช ถา้มี คนแปลกหนา้ ในปัจจุบนั 

กฎหมายเกี"ยวกบั อาหาร 

 
   สามีและภรรยา อาจ ไม่ได ้กิน จากจาน บุคคล เดียวกนั หรือ พวกเขาอาจจะ กิน ที"หนึ" งใน ตารางใน ลกัษณะปกติ เวน้แต่ หนึ" งในการเปลี"ยนแปลง ต่อไปนี&  จะดาํเนินการ : 

 
• การวางวตัถุ ที"รู้จกั ระหวา่งพวกเขา ไม่ได ้มกัจะ พบไดที้" ตารางหรือ ขนมปัง จากที"พวกเขา จะไม่ได ้รับประทานอาหารหรือ ขวด จากที"พวกเขา จะไม่ได ้ดื"ม 

•การเปลี"ยน ที"นั"ง ของพวกเขา ที"โตะ๊ , 



• รับประทานอาหาร บน จาน ที"แยกต่างหาก หรือ ผา้ปูโตะ๊ ถา้พวกเขาไม่ ปรกติ ใชพ้วกเขา 

• การรับประทานอาหาร กบัคนแปลกหนา้ ในปัจจุบนั อยูที่"โตะ๊ 

 
   สามีควรละเวน้ จากการดื"ม ถว้ย เศษของ ภรรยาของเขาหรือกิน ของเหลือ ของเธอ ถา้ คนอื"น กิน หรือ เครื"องดื"ม จากพวกเขาใน ระหวา่ง หรือถา้ ของเหลือ เหล่านี&  

จะถูกถ่ายโอน จากที"หนึ" ง ไปยงัอีก จาน ก็ เป็นที"อนุญาต ให้ทาํเช่นนั&น แมว้า่ อาหารที" ไดรั้บ กลบัไปที" จาน เดิม ถา้เขาไม่ ทราบว่า ของเหลือ เหล่านี& เป็น ของเธอ เขาอาจจะ 

กินพวกเขา ถา้ ภรรยาของกิน หรือ เครื"องดื"ม และ ออกจากบา้น ชั"วคราว เขาอาจจะมี ของเหลือ ของเธอ 

 
   ภรรยาแต่ ไดรั้บอนุญาตให้ กินอาหารหรือ เครื"องดื"มจาก ขา้วกน้บาตร ของสามีของเธอ ผูห้ญิงที"ไดรั้บอนุญาตให้ ตั&ง ตารางสาํหรับ สามีของเธอและ ทาํให้การเตรียมการ 

ที"จาํเป็น ทั&งหมดสาํหรับ การรับประทานอาหาร อยา่งไรก็ตามเธอ ไม่อาจ แกไ้ข เขาดื"ม เช่นไวน์ หรือ เหลา้ เธออาจจะ ไม่ได ้เตรียมความพร้อม ในการปรากฏตวั ของเขา 

หรือ วางไวใ้น หนา้ของเขา แต่ เธอควรจะ ตั&งค่า เพียงเล็กนอ้ยต่อไป จากเขา บนเกา้อี&ให้มนั ให้คนอื"น ที"จะส่งมอบ ให้กบั สามีของเธอ วางมนัลง ดว้ยมือซ้าย ของเธอหรือ 

ทาํให้บาง การเปลี"ยนแปลง อื"น ๆ ในลกัษณะ ของการให้บริการ เมื"อเขา ไม่ไดเ้ป็น ปัจจุบนั ภรรยา อาจ ใส่ เครื"องดื"มลง ในสถานที" ตามปกติ สามีเป็นอยา่งดี ไม่ อาจแกไ้ข 

ภรรยาของเขา ดื"มในที"ที"มี เธอ 

    ในการให้บริการ เครื"องดื"ม ธรรมดา เช่น โซดา นํ&าผลไม ้และนํ&า ซึ" งไม่ได ้แสดง ความใกลชิ้ด อยา่งใดอยา่งหนึ" ง อาจจะ เตรียมความพร้อมสาํหรับ คนอื"น ๆ ในหนา้ของ 

คู่สมรส 

 
   ภรรยา อาจทาํให้ เตียง ของสามีของเธอ ในขณะที"เธอ ไม่ ปรกติ แม ้ในที"ที"มี ของเขา ตั&งแต่นี&  เขา้สู่ดินแดน ของ เหลือเกินมากกวา่ ความรัก แต่ เตียง และการตกแต่ง 

ที"พวกเขาใช ้สาํหรับโอกาสพิเศษ อาจจะไม่ได ้จดัทาํขึ&น ในหนา้ของเขา 

 
   เธออาจจะ ไม่ได ้เท นํ&า ร้อนหรือเยน็ กบัเขา ในการลา้ง ใบหนา้ของเขา อยูใ่นมือ หรือเทา้ ถึงแม ้เธอจะ ระวงัไม่ให้ สมัผสัเขา 

 
  ผูห้ญิงที" อยูใ่นสถานะของ Niddah ( โสโครก ประจาํเดือน )ไดรั้บอนุญาตให้ ไปที" โบสถเ์พื"อสวดภาวนา และพดู ทุกพร สาํหรับ ผูที้"มี กาํหนดเอง ของ ละเวน้จาก ไป 

ชุล ในระหวา่ง การไหล ที"เกิดขึ&นจริงพวกเขาอาจจะ เป็นไปตาม ที"กาํหนดเอง นี&ถา้ พวกเขาตอ้งการ ที"จะเขา้ร่วม ในช่วงเวลาที" สาํคญั แต่ ตลอดเวลาที" พวกเขาควรจะ 

ละเวน้จากการ จอ้งมอง หรือ สมัผสัเซเฟอร์ โตราห์ หรือป้อน สุสานจนกวา่พวกเขาจะ แช่ ในMikveh , พิธีอาบนํ&า 

กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบั คนป่วย 

 
   หาก ภรรยาหรือสามี ป่วย พวกเขาควรจะ จา้งให้ เขา้ร่วมการ ป่วยคน สามีและ ภรรยา ผูห้ญิง หาก พวกเขาไม่ สามารถที"จะจา้ง คนที"จะ ดูแลพวกเขา ก็เป็นไปได ้ที"จะมี 

การผอ่นปรน ในกฎหมาย ก่อนหนา้นี&  ของ การแยก ตราบใดที" ไม่มี การสมัผสั ที"เกิดขึ&นจริง ขอแนะนาํ แต่ อยา่งใดอยา่งหนึ" ง ที"ขอ Ravสาํหรับคาํแนะนาํ 

เพื"อรองรับความตอ้งการ ของพวกเขา ในสถานการณ์เช่นนี& 

 
บท ที"หก 

 
ไทมส์ ที"เป็นไปได ้ระยะเวลาที"สามารถ มา 

 
   ผูห้ญิงบางคน มีระยะเวลา ปกติซึ" ง เกิดขึ&น ในวนัเดียวกนั ทุกเดือน เพื"อให้ คนอื"น ๆ ก็ เกิดขึ&นใน ช่วงเวลา ที"เท่ากนั ถา้ ผูห้ญิงคนนั&น ยงัไม่ได ้กาํหนดเวลาปกติ เธอ 

จะตอ้งระมดัระวงั ในการปฏิบติัตาม กฎหมายของ การแยก Onat Havesset ( ดูดา้นล่าง ) ที" ทั&งสอง ครั& ง ที"แตกต่างกนั ในขณะที" ทั&งสอง คาดหวงัว่า 

ระยะเวลาที"กาํหนด ของเธอ ในวนั รายเดือน และวนัที" ช่วงเวลาที" หรือ ไม่วา่ ผูห้ญิงคนนั&น มีระยะเวลา ปกติ เธอจะตอ้ง ดาํเนินการตาม ใน วนัที"เธอ คาดวา่จะมี ระยะเวลา 

ของเธอเป็นที"กล่าวถึง ก่อนหนา้นี&  ผูห้ญิง คนหนึ"งที" ผิดปกติและ มีความคิด เมื"อ เธอจะไดรั้บ ระยะเวลา ของเธอ ไม่ไดมี้การ สงัเกต เป็นครั& งที"สาม สามสิบวนั 

หลงัจากระยะเวลา ที"ผา่นมา ของเธอ นี& เรียกวา่ Ona Benonit แต่สาํหรับ เวลาเพิ"มเติม นี&  เธอควรจะ หารือเกี"ยวกบั รอบ ของเธอ กบัเธอ Rav ตั&งแต่หลาย ครั& งที"มนั 

ใชไ้ม่ได ้และ poskim หลาย คนบอกวา่ มนัไม่ไดมี้ การ ตั&งขอ้สงัเกต 



เมื"อผูห้ญิงคนหนึ"ง ที"ไปใน การเดินทางไกล โดยเครื"องบิน ก็อาจ ส่งผลกระทบต่อ การนบั ของเธอและ เธอควรจะ หารือเกี"ยวกบั ผลกระทบ ที"มีการ รับบี 

 
อยา่งไร เธอ สร้าง วนั รายเดือน ของเธอ 

" kviat vesset " 

 
ผูห้ญิงคนหนึ"งซึ" ง ระยะเวลาที"เกิดขึ&นในวนัใดวนัหนึ" ง ของเดือน เช่น ในวนัที" 21หรือ 25 ที"จะตอ้ง สงสยัวา่ การมาถึงของ ระยะเวลา ของเธอ ในวนัเดียวกนั ในเดือนถดัไป 

เธอ ไม่ได ้อนุญาตให้ สามีของเธอ ที" ทั&ง Ona , ช่วงเวลาตั&งแต่เชา้ จนถึง กลางคืนหรือ จากเมื"อคืน จนถึง เชา้วนั นี& โดยเฉพาะ ที"เกี"ยวขอ้งกบั Halacha วนัเริ"มตน้ที" 

รุ่งอรุณ และจบลงดว้ย การปรากฏตวัของ ดาว คืน เริ"มตน้ แลว้ และสิ&นสุดที" รุ่งอรุณ ต่อไปนี&  และไม่ไดมี้ พระอาทิตยต์ก และ พระอาทิตยขึ์&น ถา้เธอ menstruated 

ในวนัเดียวกนั เป็นเวลาสามเดือน ติดต่อกนั เธอได ้จึง จดัตั&งขึ&น ในช่วงเวลา ปกติ ของเธอ คงที" นี&สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ เมื"อ ทั&งสาม ครั& งที"มนั เกิดขึ&น ในระหวา่งวนัหรือ 

ในช่วงเวลากลางคืน แต่ถา้ อยา่งใดอยา่งหนึ" ง เกิดขึ&นในช่วง วนัและ เวลากลางคืน สอง หรือ อยา่งใดอยา่งหนึ" ง ในเวลากลางคืนและ สอง ในระหวา่งวนั ที"เธอ ไม่ไดแ้กไ้ข 

vesset เธอ 

กฎหมายของ การแยก ในช่วง เวลาที"ผูห้ญิงคนหนึ"ง คาดวา่ ช่วงเวลา ของเธอ ( Onat Havesset ) 

 
   ผูห้ญิงบางคน มีประจาํเดือน ในเวลา ปกติ ที"รู้จกักนัใน แต่ละคน เป็นไปตาม วงจร ของเธอ ผูห้ญิงคนหนึ"งที" มีVesset Kavua ( เวลานั&น มาในเวลา 

ที"กาํหนด)อนุญาตให้ สามีของเธอ ในเวลา อื"น ๆ โดยการตรวจสอบ ใด ๆ สถานการณ์ที"กาํหนดVesset Kavua ระยะเวลา คงที" ได ้อธิบายขา้งตน้ 

 
   ในช่วง เวลา ที"คาดวา่ ในช่วงเวลา ของเธอ ผูห้ญิงคนหนึ"งที" ไม่ไดรั้บอนุญาต กบัสามีของเธอ เป็นเวลาหนึ" ง Ona ถา้เธอ มกัจะ เห็น เลือด ในระหวา่งวนั ที"เธอ 

ไม่ไดรั้บอนุญาต ให้ ทั&งวนั ที" ถึงแม ้ช่วงเวลาที" เธอ มาถึงที" สิ&นสุดวนัที" เธอเป็น แต่ อนุญาต ในคืน ต่อไปนี&และ คืนก่อน ในทาํนองเดียวกนัถา้ ระยะเวลา ของเธอ 

มกัจะเริ"มตน้ ในเวลากลางคืน ที"เธอ ไม่ไดรั้บอนุญาต สาํหรับการที" ตลอดทั&งคืน เธอ ไดรั้บอนุญาต แต่ วนัก่อนและ หลงัจากวนัที" 

ถา้ เธอ ไม่ทราบ วา่เมื"อ ช่วงเวลาที" เธอ เริ"ม คน้พบ และ การมาถึงของ ในเวลากลางคืน แต่ก็ ไม่แน่ใจ วา่จะ เริ"มในช่วง เวลากลางวนั ที"เธอ สามารถคิดวา่มนั จะมาถึง 

ในเวลาที" หลงั และดงันั&นจึง เธอจะ คิดวา่มนัจะ ได ้เริ"ม Ona , การอยูร่่วมกนั เพียง แต่ เป็นที"ตอ้งห้าม แต่ ขอแนะนาํ วา่ทั&งคู่ ละเวน้จากการ กอด และ จบู ส่วนที"เหลือของ 

การแยกNiddahปกติจะ สงัเกต ตามที"กล่าวไว ้ก่อนหนา้นี&  จะไม่ สามารถใชง้านได ้ถา้คนหนึ"งคน ไปตาม กฎหมายเหล่านี&  อยา่งระมดัระวงั Hashem จะปกป้อง 

เขาและ อวยพรเขา พร้อมกบั ลูก ๆ ของเขา 

 
   ในระหวา่ง ช่วง เวลาที"เธอ คาดวา่จะ ไหล ซึ" งเป็น Ona, ผูห้ญิงมี การตรวจสอบ ตวัเอง เพียงครั& งเดียว ถา้เธอ ไม่ไดด้าํเนิน การตรวจสอบ นี&  ในระหวา่งวนั ที"เธอ 

อาจจะทาํ มนัหลงัจาก Ona การ ตรวจสอบ นี& เป็นเหมือน คนที" เธอ ดาํเนินการ ในช่วง เจด็วนั ของความสะอาด: มนัตอ้งมี การตรวจสอบ การใส่ ผา้ลึก ในและรอบ ดา้น 

ภายใน หาก ระยะเวลา ที"คาดวา่จะ เป็นหนึ"งที" คงที" เธอ ไม่ไดรั้บอนุญาต จนเธอ ตรวจสอบ ตวัเอง ถา้ไม่ไดเ้ป็น ระยะเวลา คงที" และ เธอก็ไม่ได ้รู้สึกวา่ กิจกรรม 

ประจาํเดือน หรือ การไหลเวียนของ เลือด ที"เธอ ไดรั้บอนุญาต โดยการตรวจสอบ 

   ในเวลา อื"น ๆ เมื"อ เธอรู้ แน่นอน วา่เธอจะ ไม่เห็น เลือด เธอไม่ ควรจะตรวจสอบ ที"อยูใ่น ลาํดบัที" ไม่ควรมี ขอ้สงสยั ใด ๆ และ แยก ที"ไม่จาํเป็น 

 
เมื"อ จะถือเป็นโมฆะ ประจาํเดือนถาวร 

 
   ถา้ ผูห้ญิงmenstruates ใน วนัที" แตกต่างกนั กวา่ช่วงเวลา ที"ผา่นมา เธอ ตอ้งรู้ว่า ในช่วงเวลา ของเธอ ที"จะเกิดขึ&น ในวนั รายเดือน ของเธอ เป็นประจาํและ ในวนั 

ใหม่ ถา้ วนันั&น มาถึงและ เธอก็ไม่ได ้รับรู้ เลือดในลกัษณะใด เธอควรจะ คาดหวงัที"จะ ไหล อีกครั& ง ในวนั รายเดือน ของเธอ เป็นประจาํและ ในวนั ใหม่ เธอ จะทาํตาม 

รูปแบบนี&  เป็นเวลาสามเดือน แต่ถา้ เธอ menstruated ใหม่ ในวนัเดียวกนั เป็นเวลาสามเดือน ติดต่อกนั เธอได ้จึง จดัตั&งขึ&น ในช่วงเวลา ปกติ ของเธอ ใหม่ คงที"และ 

เธอไม่ได ้สงัเกต วนัที" ปกติ ของเธอ แลว้ 

ถา้ ช่วงเวลา ปกติ ของเธอ ก็ขึ&นอยูก่บัวนั รายเดือนและ จะไดรั้บการ เปลี"ยนแปลงไดเ้มื"อ วนั อื"น คือ เธอ มกัจะ menstruates ในวนัแรกของ เดือนแต่ถูก 

เลื"อนออกไปจนกว่า สามเดือนต่อมา เธอ ไม่ไดรั้บอนุญาต ในครั& งแรก และ ที"สามตามที" อธิบายไวใ้น กฎหมายของ ระยะเวลาไม่สมํ"าเสมอ 

 



อยา่งไร เธอ สร้าง วนัที" ช่วงเวลา ของเธอ คงที" ? 

 
เช่นถา้ เธอ menstruates ยี"สิบ วนันบั แต่วนั เริ"มตน้ของ งวดก่อนหนา้ ของเธอเธอ ตอ้ง คาดหวงัที"จะ ไหล อีกครั& ง ยี"สิบ วนัต่อมา ในวนันั&น เธอไม่ อนุญาตให้ 

สามีของเธอ ถา้เธอ menstruates สี"ครั& ง ที" สาม ช่วงเวลา เท่ากบั เธอได ้จึง จดัตั&งขึ&น ในช่วงเวลา ของเธอ ในช่วงเวลา ที"กาํหนด 

   เมื"อ ผูห้ญิงคนหนึ"งที" ไดจ้ดัตั&ง ระยะเวลา ของเธอ ไม่ว่าจะเป็น วนัที"กาํหนดหรือ ช่วงเวลาที" คงที" เธอสงัเกตเห็น เพียงชั"ววนั ที"เธอ คาดหวงัวา่ การมาถึงของ 

อยา่งใดอยา่งหนึ"ง ตามวนั รายเดือนหรือวนัที" ช่วงเวลา เวน้แต่จะ กาํจดัโดย ขั&นตอนที"เรา จะ อธิบายในภายหลงั 

   ถา้เธอไม่ ไหล เป็นเวลาสามเดือน หรือเท่ากบั เกา้สิบวนั ที"เธอ ไม่จาํเป็นตอ้ง กงัวลเกี"ยวกบั ตวัเอง กบัวนัที" ผา่นมา เป็นที"ยอมรับ 

 
   ใน กรณีที" ระยะเวลา ช่วงเวลาที" ถา้ผูห้ญิงมกัจะ menstruates ทุก สามสิบ วนัและ เธอไม่ ดงันั&นเมื"อ หลงัจาก สามสิบห้า วนัเดือน ต่อไปนี&  เธอ ไม่ไดรั้บอนุญาต ทั&ง 

วนั สามสิบวนันบั แต่ จุดเริ"มตน้ของ งวดก่อนหนา้ ของเธอ เพราะมนั เป็น ช่วงเวลาที" เธอ เป็นประจาํ คงที"และ ที" 35 วนั สอดคลอ้งกบั กฎหมาย ของ ระยะเวลาไม่สมํ"าเสมอ 

 
   ผูห้ญิงสามารถสร้าง ช่วงเวลาที" สอง ในเดือน ถา้เธอ menstruates ในวนัแรก และ วนัที"สิบห้า ของเดือน เดียวกนั ในเดือน ต่อไปนี&  เธอ จะไม่ ไดรั้บอนุญาต 

ในวนัแรก และวนั ที"สิบห้า 

 
   ถา้ผูห้ญิงใช ้ยา ในการควบคุม ระยะเวลาที" เธอ ควร สงัเกต เมื"อไม่กี"วนัที"แพทย ์บอกเธอวา่ ช่วงเวลาที" เธอ จะมา 

 
เมื"อ จะถือเป็นโมฆะ ช่วง ระยะเวลาถาวร 

 
    ถา้ผูห้ญิงmenstruates สามสิบวนั หลงัจากระยะเวลา ที"ผา่นมา ของเธอและ แลว้ ยี"สิบห้า วนัต่อมา เธอ menstruates อีกครั& ง เธอจะตอ้ง คาดหวงัวา่ 

ในช่วงเวลา ของเธอ ที"จะเกิดขึ&น ยี"สิบห้า วนัหลงัจาก ระยะเวลา ที"ผา่นมา ของเธอ ถา้ วนั ที"มาถึง และ เธอก็ไม่ได ้รับรู้ เลือดในลกัษณะใด เธอควรจะ คาดหวงัที"จะ ไหล 

ห้าวนัต่อมา นั"นคือ สามสิบวนั หลงัจากระยะเวลา ที"ผา่นมา ของเธอ ตราบใดที" สามสิบวนันบั แต่ ระหวา่งช่วงเวลา ที"ยงัไม่ได ้ผา่นไปช่วงเวลา สามสิบ วนั ไม่ไดเ้ป็น โมฆะ 

แต่ ถา้ เธอ จะแกไ้ขช่วงเวลา ใหม่และ menstruates ที" สาม ช่วงเวลา ที"สั&นกวา่ สามสิบวนันบั แต่ เธอ ไม่ไดมี้ การสงัเกตช่วงเวลา สามสิบ วนั แต่ถา้ เธอเห็น ใน31 

ซึ" งเป็น ช่วงเวลา อีกต่อไป แมแ้ต่ครั& งเดียว ที"เธอไม่ ตอ้งกงัวลเกี"ยวกบัช่วงเวลา สามสิบ วนั อีกต่อไป 

 
   กฎ ทั"วไป ที"จะปฏิบติัตาม สาํหรับทุก Gd ชาวยวิ กลวั คือการทาํให้ปฏิทินจนัทรคติ ของชาวยวิ ที"บนัทึก ที"ถูกตอ้ง ควรจะเก็บไว ้เพื"อแสดง วนัที" ระยะเวลา 

วนัหรือคืนมนั เกิดขึ&น และวิธีการที" หลายวนั ผา่นไป ระหวา่ง การเริ"มตน้ ของ ระยะเวลาหนึ" ง และอีก การบนัทึกการรักษา นี&จะช่วยให้ สามีและภรรยา ที"จะทาํให้ 

กฎหมายของ Ona vesset ของ เธอโดยไม่ตอ้งมี ความไม่แน่นอน ใด ๆ 

. 

ประเภทต่อไปนี&  ของ รอบประจาํเดือน ที"มีอยู ่ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ พวกเขามีความ ผิดปกติ : 

 
ระยะเวลา สปัดาห์ ตาม ( Vesset Hashavua ) : 

ระยะเวลา ที"มาถึง ทุก สามหรือสี"สปัดาห์ ในวนัที" กาํหนด ของสปัดาห์ เช่น ทุก สามสปัดาห์ ในวนัจนัทร์ที" 

 
ระยะเวลาการ สลบั( Vesset Hassirug ) : 

เมื"อผูห้ญิงmenstruates ทุกเดือน อื"น ๆ หรือหลงัจาํนวน คงที"ของ เดือนที" เธอมี ช่วงเวลาที" สลบักนั มนัเป็นที"ยอมรับ ในฐานะที"เป็น ปกติ ในช่วงเวลา สลบักนั 

เท่านั&นหลงัจาก สามครั& ง ติดต่อกนั จน กวา่จะมีการ จดัตั&งขึ&น เธอควร สงัเกต วนั เดียวกนัเธอ menstruated เดือนก่อนที"จะ เป็น วนัที" ช่วงเวลา เช่นเดียวกบั ผูห้ญิงที"มี 

รอบผิดปกติ ตวัอยา่งเช่นถา้ เธอ menstruates ในวนัแรกของ นิสสนั เธอสงัเกตเห็น ครั& งแรกของ ยาร์ เป็น วนัที" มีประจาํเดือน ของเธอ ที"เป็นไปได ้ถา้เธอ ขา้ม 

Rosh โฮเดช ยาร์ และเธอ menstruates ในวนัแรกของ Sivan เธอตอ้ง สงัเกตแรกของ Tammuz ถา้เธอไม่ เห็น เลือด ใด ๆ ในวนัแรกของ Tammuz เธอ 

ไม่ไดมี้ การสงัเกต ครั& งแรกของ Av ถา้เธอไม่ แต่ ไดรั้บ ระยะเวลา ของเธอ ในวนัแรกของ Av เธอ กาํหนดVesset Siruguim ช่วงเวลา สลบักนัใน 



วนัที"กาํหนดทุกเดือน ๆ มนัจะกลายเป็น Vesset Lesirugin Kavua ถา้ มนัเกิดขึ&น สามครั& ง 

วิธีการนี&  สามารถ นาํไปใชก้บัการรอคอย หลาย เดือน เช่นกนั จนกระทั"งเธอ กาํหนด จาํนวน คงที" ของเธอ ใน ระหวา่ง เดือน 

 
ระยะเวลา วนัที" รูปแบบ : 

   ระยะเวลา ที"มาถึง ใน วนัที" แตกต่างกนัทุก เดือน แต่ ในรูปแบบ ที"รู้จกั 

 
 
ระยะเวลา วงจร รูปแบบ : 

   ระยะเวลา ที"มาถึง ช่วงเวลาที" แตกต่างกนั แต่ ในรูปแบบ ที"รู้จกั 

 
อาการ ทางกายภาพที" เชื"อมต่อกบั ระยะเวลา 

 
   สาํหรับผูห้ญิงบางคน มาถึงของ ประจาํเดือน ที"มีการ เชื"อมต่อกบั กิจกรรมการออกกาํลงักาย บางอยา่ง ถา้ ผูห้ญิงกระโดด หรือ ดาํเนินการ ภาระหนกั ที"ส่งผลให้ 

ประจาํเดือน เธอจะตอ้ง คาดหวงัวา่ ในช่วงเวลา ของเธอ เวลา ที"เธอ มีส่วนร่วมใน กิจกรรมเหล่านั&น อาการทางกายภาพ บางอยา่งเช่น หาว หรือ จาม อาจ นาํ ระยะเวลา 

ของเธอ รับประทานอาหารบางชนิด อาจทาํให้ ผูห้ญิงที"จะ ไหล ไดเ้ป็นอยา่งดี นอก จากนี&ยงัมี ความรู้สึก บางอยา่ง ของการเปิด จากครรภ ์ที"มาพร้อม กบัการโจมตีของ 

ช่วงเวลาที" ผูห้ญิงควรเรียนรู้ที" จะรู้จกัพวกเขา โดย ทั"วไป เธอ ควรคาดหวงัว่า ในช่วงเวลา ของเธอหลงัจากที" อาการใด ๆ ทางกายภาพ ดา้นบนหรือ หลงัรับประทาน 

อาหารบางชนิด ที"ทาํให้เกิด ช่วงเวลาที" เธอ จะมาถึง ดงันั&น ผูห้ญิงที" menstruates เป็นผลมาจาก ปัจจยั ภายในหรือภายนอกควรปรึกษา Rav ที" จะช่วยให้เธอ แกไ้ข 

วงจร ของเธอ หรือกาํจดั มนัและ ตรวจสอบวา่ วนัที" เธอจะ หรือ จะไม่ ไดรั้บอนุญาต 

     
เดินทาง : 

   การเดินทาง บางครั& ง ส่งผลกระทบต่อ ระยะเวลา และจาํนวนของวนั Niddah นบั วนัเธอจะ ใชเ้วลาในการ พิจารณา พระอาทิตยขึ์&น และพระอาทิตยต์ก โดยไม่คาํนึงถึง 

ระยะเวลา ของวนัที" 

 
หมวด ปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ตั&งครรภ ์ผูห้ญิง พยาบาล และ ผูห้ญิงที"มีอายมุากกวา่ 

   ในช่วงสาม เดือนแรก ของการตั&งครรภ ์ของผูห้ญิงคือการ ทาํงานใน Halachotขณะที"เธอ ทาํ ก่อนหนา้นี&  ถา้เธอมีช่วงเวลา ปกติ เธอควรจะ คาดหวงั ไดใ้น วนัที" 

กาํหนดให้ เธอตลอด สามเดือนแรก แม ้หลงัจากที"เธอ ไดห้ยดุ ประจาํเดือน เดือนแรก ถา้เธอมี ระยะเวลา ช่วงเวลาปกติ ตั&งแต่ เธอหยดุ ประจาํเดือน เดือนแรก ที"เธอ ไม่ตอ้ง 

สงสยั อีกต่อไป เพราะเธอ ตอ้ง ไหล ก่อน ที"จะสามารถ สงสยัวา่ ช่วงเวลา 

   สามเดือนหลงัจากที" คิด มนัเป็นที"ยอมรับ กนัโดยทั"วไปว่า ผูห้ญิงคนหนึ"งที" เป็นอิสระจาก ประจาํเดือน ของเธอ ในทาํนองเดียวกนั ที"เธอ ถือวา่เป็น อิสระจาก กิจกรรม 

ประจาํเดือน ยี"สิบ สี"เดือนหลงัจาก การคลอดบุตร ใน ช่วงเวลานั&น เธอก็ จะคิดวา่ ประจาํเดือน ของเธอเป็น ระยะเวลา ไม่สมํ"าเสมอแมว้่าเธอ อาจจะมีvesset Kavua 

ระยะเวลา คงที" ก่อนที"จะมี การตั&งครรภ ์ของเธอ ดงั นั&น เธอจะตอ้ง สงัเกต ในช่วงเวลา ของเธอ ในวนั เดียวกบัที"ก่อนหนา้นี&หนึ" ง แมว้า่ เธอ menstruated สาม 

ครั& งในแถว ในวนัเดียวกนั และได ้ผิดไปจาก บรรทดัฐาน เพียงครั& งเดียว ของเธอ vesset Kavua จะกลายเป็น โมฆะ และเธอก็ มีการ เก็บเฉพาะ วนัหรือ ช่วง ระยะเวลา 

ที"ผา่นมา 

 
   ยี"สิบสี" เดือน หลงัคลอด วนัที"กาํหนด ที"มีอยู ่ก่อนที"จะมี ความคิด ยงัคงเป็น ปัจจยัที"กาํหนด และเธอ จึงตอ้ง คาดหวงัที"จะ ไหล ในวนัที" 

 
 
 
กรณี ที"จุด: 

   ใน ช่วงสาม เดือนแรก ของการตั&งครรภ ์ของผูห้ญิงที"มี ประจาํเดือนปกติหรือ ระยะเวลา ช่วงเวลาปกติ ก่อนการตั&งครรภ ์สงัเกต วนัที"เธอ มกัจะ คาดหวงัวา่ การไหล 



ของเธอ จะมาถึงแมว้่า เธอจะไม่ ไหล เป็นระยะเวลา ช่วงเวลาปกติ เธอ ตั&งขอ้สงัเกต วา่วนัที" กาํหนด ในช่วงเดือน แรกเท่านั&น ถา้เธอ menstruates ใน วนัที" 

แตกต่างกนั นอ้ยกวา่ ช่วง ก่อนหนา้นี&  เธอยงั จะตอ้งนบั ช่วงเวลาเดียวกนั และสงัเกต วนั ที" ถา้เธอ menstruates สามครั& ง ติดต่อกนั ในวนั ที"แตกต่างกนั ในช่วงเวลา 

ของเธอ ในช่วงเวลา ปกติ จะถือเป็นโมฆะ เธอไม่ไดมี้ การ คาดหวงั ไวใ้น เดือนที"สี" 

   สามเดือนหลงัจากที" ความคิดของ เธอไม่ ตอ้งกงัวล กบัอดีต ในช่วงเวลา ปกติ ของเธอ ถา้ เธอ menstruates เลย จากจุดนั&น แมว้า่ เธอไม่ สามครั& ง ติดต่อกนั ในวนั 

เดียวกนัเธอ ตั&งขอ้สงัเกต เฉพาะวนั หรือวนัที" ช่วง ระยะเวลา ที"ผา่นมา ในขณะที" กฎหมาย ของ คาํสั"ง ในช่วงเวลาที"ผิดปกติ เท่าที" กฎ ช่วงเวลาที" เป็นห่วง เธอสงัเกตเห็น 

เพียง ช่วงเวลาระหว่างสองช่วงเวลา ที"ผา่นมา และ ต่อไปเช่นในกรณี ที"เกี"ยวกบั ความผิดปกติของ รอบ ระยะเวลา 

 
  ยี"สิบ สี"เดือน หลงัคลอด ช่วงเวลาที" ผูห้ญิงคนหนึ"งที" ถือวา่ ผิดปกติ หลงัจากนั&น เธอ เริ"ม สงัเกต อีกครั& ง ประจาํเดือนปกติ เธอได ้จดัตั&งขึ&น ก่อนที"จะมี การตั&งครรภ ์ของเธอ 

กฎ ช่วงเวลาที"ใช ้เป็นอยา่งดี หลงัจากที" ยี"สิบสี" เดือน เธอไม่ ไดใ้ช ้มนั แต่ จนกระทั"งเธอ menstruates ครั& ง ต่อจากนั&น เธอสามารถที"จะ นบัช่วงเวลา ที"เหมาะสม 

 
   เมื"อ หญิงที"มีอายมุากกวา่ ผา่นไป สามช่วง กลาง ของเวลา ที"เป็น เกา้สิบ วนัโดยไม่ตอ้ง ชาน ใกลก้บั วยัหมดประจาํเดือน เธอ เป็นอิสระจาก uncleanliness 

ประจาํเดือน เธอ ไม่จาํเป็นตอ้งกงัวล เกี"ยวกบัวงจร ชุดอดีต เวลา ประจาํเดือนไหล ของเธอ มาถึง ทุกคน หลงัจาก นี&  เธอจะ คิดวา่มนั ผิดปกติ แต่ ถา้ อีกครั& ง เธอ 

menstruates ประจาํสาํหรับ สามครั& ง ติดต่อกนั ในวนั เดียวกบัที"เธอ ถูกใชใ้นการ หรือหลงัจาก ช่วงเวลา เดียวกนัเธอ ถือเป็น อีกครั& ง ที"จะมี ระยะเวลาคงที" 

นอกจากนี&ถา้ เธอ menstruates สามครั& ง ติดต่อกนั ไดต้ลอดเวลา เธอ เป็นอีกครั& ง halachically เหมือน ผูห้ญิงคนอื"น ๆ ทั&งหมด ในการที" เธอมีความ คาดหวงั 

ในช่วงเวลา ปกติ ของเธอ 

 
บทที" VIII 

สี ของ คราบเลือด , Ketamim 

 
  คราบเลือด ของ สี ที"คลา้ยกบั สีแดง หรือสีดาํทาํให้ ผูห้ญิง ที"ไม่สะอาด สีนํ& าตาลหรือสี ทอง , สีแดง หรือ สีดาํ ตอ้งไดรั้บการ ตรวจสอบโดยผูมี้อาํนาจ ราบ แต่ สีเหลือง 

สีขาว , สีเขียวหรือ สี บริสุทธิ�  เป็น พิธีการ สะอาด เมื"อ ใดก็ตามที" มีขอ้สงสยั ที"เล็กที"สุด ที"เกิดขึ&น ไม่วา่จะ เกี"ยวขอ้งกบัการKetem หรือ รอยเปื& อน ที"พบใน 

การตรวจสอบ ผา้ผูห้ญิงไม่ไดรั้บอนุญาต ในการตดัสินใจ จะ ผอ่นปรน หรือ เขม้งวดกบั ตวัเอง เธอ จะตอ้งปรึกษาผูมี้อาํนาจ rabbinical ที" มีอาํนาจ ในความแตกต่าง 

ของ คุณสมบติัต่างๆ คราบ และสถานการณ์ เช่นเดียวกบั กฎหมายของ Niddah ผูห้ญิงที" งดเวน้จากการ ให้คาํปรึกษา Ravออกจาก ความอปัยศ และ วนัเวลา ที"ไม่สะอาด 

ของพวกเขาจะ กระทาํบาป หลุมฝังศพ 

 
ความคิด ที"ยากลาํบาก 

 
   ผูห้ญิงที" ยงัไม่ไดส้ามารถ ที"จะตั&งครรภ ์หลงัจากที"ได ้แต่งงาน ในขณะที" เพราะ วนัอุดมสมบูรณ์ ของพวกเขา อยา่งใด ตรง กบั วนัของพวกเขา Niddah ทนัที 

ควรปรึกษากบัผูมี้อาํนาจ ราบ เพื"อหาวิธีการ ระยะเวลาที"จะไดรั้บการ ปรับ 

 
 
ชนิดของ เลือด 

 
   เลือด แห้ง หรือ เปียก หรือสารเคมี ใด ๆ ที" ออกจาก มดลูก แมว้า่ นาที ซึ" งได ้ห้าม ลกัษณะ ทาํให้ ผูห้ญิงมลทิน Niddah 

อยา่งไร ผูห้ญิง เป็น Niddah? 

มีสามวิธี ของการเป็น Niddahเป็น 

 
) ผูห้ญิงคนหนึ"งที"เห็น มดลูก ของ ปริมาณ ใด ๆ แม ้ในปริมาณที" นอ้ยที"สุด โดยไม่คาํนึงถึง ว่าเธอ รับรู้ ในลกัษณะที" ปกติของความรู้สึกที" เปิด จากครรภ ์

B ) มีเลือดออกเป็นที"รับรู้ ไดโ้ดยไม่ตอ้ง มีความรู้สึก ของการไหลหรือแมก้ระทั"ง โดยการหา คราบ ทุกขนาดบนผา้ การตรวจสอบ 

C) คราบเลือดที"พบ บนร่างกาย หรือ เสื&อผา้ในพื&นที"ที" จะไดรั้บการ เขา้ถึงไดด้ว้ย เลือด ของมดลูก รอยเปื& อน นี& เรียกวา่ Ketem แต่ Ketemจะทาํให้ ผูห้ญิง 



Niddahเฉพาะในกรณีที" พื&นที"ผิว ทั&งหมดที" มีขนาดใหญ่กวา่ grissซึ" งเทียบเท่า ในขนาดที" นิกเกิลหรือ วงกลมของ 20 มม.เล็กนอ้ย 

 
   ดงันั&น เมื"อใดก็ตามที" เธอพบ คราบมีพื&นที" ผิวทั&งหมด มีขนาดใหญ่กวา่ เล็กนอ้ย grissเธอ ควรปรึกษาRav ที" อาจจะ พบเธอ ทาํความสะอาด โดยการสร้าง สถานะของ 

วตัถุที" พบ 

 
   ใน ระหวา่งการเยอืน ไปพบแพทยเ์มื"อ แพทยต์รวจสอบ ผูห้ญิงคนหนึ"งและ แทรก เครื"องดนตรี ที"เปิดขึ&น ครรภ ์ของเธอแมว้า่ เลือด ไม่พบ เธออาจ จะเป็นมลทิน ถา้ มดลูก 

เปิดมากขึ&น กวา่ความกวา้ง ของนิ&วมือ ดงันั&น ผูห้ญิงควร ตรวจสอบให้แน่ใจ วา่การเขา้ชม ของเธอ ไปหาหมอเมื"อ ระยะเวลา ของเธอ สิ&นสุดลง แมก้ระทั"ง ก่อนที"เธอจะ 

เริ"มตน้วนัที" เจด็ สะอาด 

Halachot ต่างๆ เกี"ยวกบั Ketem 

 
   Ketem มีกฎหมาย ที"ซบัซอ้น หลายอยา่งที" กาํหนดหรือไม่ ผูห้ญิงคนหนึ"งที" เป็นมลทิน พิธีการ ดงันั&นถา้ เธอ อยูใ่นความสงสยั เธอ จะตอ้งปรึกษา Rav . จนแลว้ 

เธอควรจะ ละเวน้จากการ ตรวจสอบ ตวัเอง เพื"อหลีกเลี"ยง การสร้างปัญหา ที"ไม่จาํเป็นและ ขอ้สงสยั 

 
กฎหมายเหล่านี&  เกี"ยวกบั Ketemขึ&นอยูก่บัสถานการณ์ ดงัต่อไปนี& 

) ไม่วา่จะเป็น รอยเปื& อนที"พบ ใน เสื&อผา้ สี หรือ เสื&อผา้ของ หลายสี รวมทั&งพื&นที" สีขาว 

ข) ไม่วา่จะเป็น ผูห้ญิงคนหนึ"งที"มี แผล 

ค) วา่ เธอไดรั้บการ จดัการ สี แดง หรือเลือด 

ง) ถา้เธอ สามารถคุณลกัษณะ คราบสาเหตุ อื"น ๆ 

จ) ไม่วา่ เธอรู้วา่ ที" ไม่กี"หยดในร่างกาย และไม่กี" บนเสื&อผา้ ของเธอ มาจาก 

ฉ) วา่ เธอรู้สึก อะไร 

กรัม) ไม่วา่ เธอพบ คราบ นี&  ภายในหรือภายนอก ร่างกายของเธอ 

ชั"วโมง ) วิธี ทาํความสะอาด ผา้เป็น ที"เธอ พบ คราบ 

i) ไม่วา่ เธอพบ คราบบนเสื&อผา้ สี 

ญ) วิธีการขนาดใหญ่ เป็น คราบ 

 
การศึกษา ขั&นพื&นฐาน ของ Ketamim 

 
   กฎหมาย ของ Ketamimใช ้เฉพาะในกรณีที" ผูห้ญิงคนนั&น ตรวจสอบ เสื&อผา้ที" Ketemพบ ก่อนที"เธอจะ สวมมนั หรือ ผา้ลินินก่อนที"เธอจะ วางอยูบ่น มนั 

และพบวา่มนั จะเป็นอิสระจาก คราบ แต่ ถา้ เธอไม่ได ้ตรวจสอบ มนัก่อน ไม่วา่จะเป็น เสื&อผา้ใหม่ หรือ ทาํความสะอาด และเธอก็ ไม่ไดเ้ก็บ ไวใ้น สถานที"ที" เป็นอิสระจาก 

คราบกฎหมาย ของ Ketamimไม่สามารถใช ้; ดงันั&น เธอเป็น พิธีการ สะอาด แต่ถา้ เธอ สามารถระบุไดว้า่ Ketemมา หลงัการทาํความสะอาดหรือการทาํความสะอาด 

ผา้ ที"เธอ เป็นมลทิน 

 
   ถา้ เธอพบ Ketemบนวตัถุ ที"ไม่ได ้รับ การปนเปื& อน ใด ๆ ที"เธอ มีความสะอาด นี&หมายถึง พื&นดินหรือ วตัถุใด ๆ ที"ติดอยูก่บั พื&นดิน เช่นเดียวกบั พื&น มา้นั"ง ปูน, ตอไม,้ 

อ่างอาบนํ& าและไม่ชอบ ( ในกรณีที"มี ขอ้สงสยั ตรวจสอบกบั Rav.) 

 
   หาก Ketemพบในเสื&อผา้ สี หรือบน เสื&อผา้ หลาย สี ที"มี พื&นที" สีขาว ที"เธอ มีความสะอาด ตราบใดที" griss ของ Ketemไม่ไดอ้ยูใ่น พื&นที"สีขาว ใน 

ทาํนองเดียวกนัถา้ Ketemพบใน สองพื&นที" สีขาว ที"แยกต่างหาก ที"มีการ เชื"อมต่อกนัดว้ย เลือด บนพื&นที" สีแมว้า่ขนาด รวมของ คราบเป็น grissเธอ มีความสะอาด 

ดงันั&นจึงแนะนาํ สาํหรับผูห้ญิงที"จะ สวมใส่ เสื&อผา้ ที"มีสี ในวนัที" เธอ มีความสะอาดเพื"อความปลอดภยั จากภาวะแทรกซอ้น ที" Ketamim สร้าง 

 



   ถา้ หยด ขนาดเล็กจาํนวนมาก ที"ถูก พบใน สถานที"หนึ" ง ใน ร่างกายของเธอ หรือบน เสื&อผา้ของเธอ ตราบใดที" พวกเขาจะ ไม่ไดเ้ชื"อมต่อ เธอ คือสะอาด แมว้า่ พื&นที"ผิว 

ทั&งหมด เกิน grissโดยมีเงื"อนไขวา่ ไม่มีคราบ บุคคล ถึง ขนาดของ griss 

 
   ถา้ เธอพบ Ketemบนเสื&อผา้ ดา้นนอก ของเธอ บนเสื&อหรือพื&นที" ของเสื&อผา้ ของเธอที"ไม่ ไดรั้บการ เขา้ถึงไดด้ว้ย เลือด ที"มาจาก มดลูกของเธอ มีความสะอาด แต่ถา้ 

เธอพบว่า มนั อยูใ่นมือ หรือ แขน ของเธอเธอ เป็นมลทิน เพราะเธอ อาจจะ เป็นไปได ้สมัผสั พื&นที"ที" หาก เธอไดรั้บ การจดัการ สี แดง เหมือน นํ&าผลไม ้สีแดง จากผลไม ้

บางอยา่งหรือ เลือดจาก เนื&อสด หรือเธอ ผา่น ตลาดเนื&อและพบวา่ เลือด บนเสื&อผา้ ของเธอเธอ อาจจะ เชื"อ มนั กบัสถานการณ์ เหล่านั&นและ ดงันั&นจึงเป็นเรื"อง 

การทาํความสะอาด ถา้เธอ มี แผล บนร่างกายและพบว่า Ketemเธอ อาจ แอตทริบิวต ์ให้ แผล แมว้า่ Ketemไม่ไดอ้ยูใ่กล ้พื&นที" ที"ไดรั้บบาดเจบ็ 

 
   ถา้ เธอพบ Ketemและ ไม่ทราบ วา่จะเป็น เลือดหรือ สี ที"เธอ เป็นมลทิน 

 
   Ketamim แมว้า่พวกเขาจะ มีการประกาศ มลทิน ไม่ได ้สร้าง วนัที" ชุดวา่ผูห้ญิงที" มีการ ดู ในเดือนถดัไป พวกเขาจะไม่ koveah vesset 

กฎหมาย ที"เกี"ยวขอ้งกบั เลือด พบใน ปัสสาวะ 

 
   ผูห้ญิงคนหนึ"งที" พบ เลือดในปัสสาวะถือวา่ สะอาด เนื"องจาก เลือด นี&มา จากบางส่วน เลือดออกภายใน เธอมี 

 
   ผูห้ญิงที"มีอาการบาดเจบ็ ภายใน หรือ แผล ใน บริเวณช่องคลอดและพบ Ketemอาจ แอตทริบิวต ์ให้ แผล ถา้เธอ จะตรวจสอบ ตวัเอง และพบวา่ เลือดบนBedika ( 

ตรวจสอบ ผา้ ) เธอ อาจจะ ทาํความสะอาด ถา้เธอ สามารถระบุไดว้า่ เลือดไหลออกมาจาก แผล 

วนันี& เรา สามารถพึ"งพา ขอ้มูลที"เรา ไดรั้บ จากแพทย ์ที"จะสามารถ ที"จะไดรั้บ การตดัสินใจที" halachic เป็นไปไดว้่า เป็น เลือด จากบาดแผล 

 
   ผูห้ญิงคนหนึ"งที" มี แผลในขณะที"เธอ เป็น Niddahตอ้งปรึกษา Ravสาํหรับคาํแนะนาํ ที"เหมาะสม เกี"ยวกบัวิธีการ ตรวจสอบ ตวัเอง ภายใตส้ถานการณ์ เหล่านี& 

 
   ถา้ เวลา ของการมีประจาํเดือน ของเธอมาถึงและ แทนที"จะเห็น การไหลคง มี เลือดออก เล็กนอ้ย ขณะที"เธอ ตามปกติจะ มีเลือดออก จากบาดแผล ของเธอเธอ อาจ 

แอตทริบิวต ์เลือดวา่มาจาก แผล ของเธอ ถา้เธอ รู้วา่ เลือดจาก แผล ของเธอ ที"แตกต่างกนั ในลกัษณะที"ปรากฏ กวา่ เลือดจาก ระยะเวลา ของเธอและสิ"งที" เธอพบว่า 

เป็นเรื"องปกติของ ช่วงเวลา ของเธอเธอ อาจจะไม่ เชื"อวา่ เลือดที" แผล 

   ในกรณี เหล่านี&  มีอาํนาจ Rav อาจพบ เธอ halachically สะอาด ดงันั&น เธอ จะตอ้งปรึกษา Rav จนแลว้ เธอควรจะ ละเวน้จากการ ตรวจสอบ ตวัเอง เพื"อหลีกเลี"ยง 

การสร้างปัญหา ที"ไม่จาํเป็นและ ขอ้สงสยั 

 
 
หมวด ทรงเครื"อง 

กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบั เจา้สาว 

 
ทุก เจา้บ่าว และ เจา้สาว จะตอ้งเรียนรู้ กฎหมายของ Niddahเพื"อที"พวกเขา จะ ไม่ได ้Gd ห้าม กระทาํ บาป ลงโทษดว้ย การทาํลายลา้ง , Karet เจา้สาวจะตอ้งเรียนรู้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง ลกัษณะที"เหมาะสม ของ การตรวจสอบ ตวัเอง 

 
   เจา้ สาว ไดรั้บพร้อม สาํหรับการตั&งค่า วนั แต่งงานของเธอจะตอ้งนบั เจด็วนั ของความสะอาด และปฏิบติัตาม กฎหมาย ที"เกี"ยวขอ้งกบัการสวมใส่ ของสีขาว 

และการสอบเป็น Niddah ปกติ จะ นอกจากนี&ยงัใช ้ในกรณี ของหญิงที"มีอายมุากกวา่ แต่ หลงัอาจ สรุปได ้ใน ความบริสุทธิ�  ในวนั ที"เธอปรารถนา ใด ๆ โดยไม่ตอ้งรอ 

สี"วนั ในขณะที"ผูห้ญิง มีมลทิน ประจาํเดือน ทาํ ก่อนที"จะ นบัวนัที" เจด็ สะอาด 

 
เลือด ของ เยื"อพรหมจารี 

 



หนึ"ง ที" แต่งงานกบั สาวบริสุทธิ�  และดาํเนินการMitzvah ของการอยูร่่วมกนั เป็นครั& งแรก สรุป การกระทาํ แมว้า่จะมี การปล่อย เลือด จากนั&นเขาก็ แยกออก ทนัที หลงั 

จากที"เขา สรุป การกระทาํแมว้า่ เลือด ไม่พบ เธอ ถือวา่ Niddahเธอจะตอ้ง ปฏิบติัตามกฎหมาย ทั&งหมด ของการแยกตามที"อธิบายไว ้ก่อนหนา้นี&  เธอ ตอ้งรอ สี"วนั 

ก่อนที"จะทาํHefsek Tahara ขอ้สรุป ใน ความบริสุทธิ� และ แลว้นบั เจด็วนั ของ ความสะอาด แมผู้ ้ที" มีธรรมเนียม การรอคอย ห้าหรือมากกวา่ วนัก่อนเฮสเตอร์ 

Taharaตอ้ง รอ เพียงสี"วนั ในกรณีที" บริสุทธิ�  

   สรุป การกระทาํหมายความวา่เขา จะดาํเนินการเจาะ ที"สมบูรณ์ มนัไม่ได ้ขึ&นอยูก่บัวา่ มี การปล่อย นํ&าอสุจิ หรือไม่ ตราบใดที" อวยัวะภายใน ของเธอเขา ไม่จาํเป็นตอ้ง 

แยก จากเธอ หาก ไม่มีการเจาะ สมบูรณ์ เธอ ยงัคงเป็น ที"อนุญาต ตราบเท่าที"พวกเขา ไม่ทราบ ว่า เลือด ออกมา แต่ถา้ เลือด ถูกปล่อยออกมา หลงัจาก การเจาะ บางส่วน 

เธอก็ ยงั ถือวา่ Niddah 

 
   ในช่วงเวลาของ การอยูร่่วมกนัที"สองหลงัจากที"เธอ immerses ตวัเอง ใน Mikvehเธอไม่ ตอ้ง สงสยั เลือด แม ้วา่จะมีการเจาะ เสร็จสมบูรณ์แลว้ เธอ ยงัคงเป็น 

ที"อนุญาต ตราบใดที"มนั ไม่ได ้เป็นที"รู้จกักนั วา่ เลือดมากขึ&น ไดรั้บการ ปล่อยออกมา จะแนะนาํ ไม่ได ้ที"จะคน้หาและ ตรวจสอบ เลือดหลงัการอยูร่่วมกนั ที"สอง 

หากพวกเขาพบ เลือดหลงั เป็นครั& งที"สอง ก็ควร ไดรั้บการพิจารณา ไม่วา่จะเป็น จากเลือด ของ เยื"อพรหมจารีหรือจาก ระยะเวลา ของเธอหรือ วา่เธอ อาจเป็นหนึ"งใน 

คนที"เห็น เลือดจาก การอยูร่่วมกนั 

เจา้สาว บางคนอาจจะ ตอ้งมี การตรวจสอบที" จะทาํ บางอยา่ง สาํหรับสาม cohabitations แรก และ พวกเขาควรจะ พดูคุยกบั ครู ของพวกเขา 

   เจา้สาว ที" ไม่เคยแต่งงาน และหญิง เดียว ควรตรวจสอบ ตวัเอง อยา่งละเอียด แต่ พวกเขาจะตอ้ง ระวงัไม่ให้ เกิดรอยขีดข่วน ตวัเอง พวกเขาควรจะ ดาํเนินการต่อไป เบา ๆ 

จนกวา่พวกเขาจะ ใส่ นิ&วมือ ทั&งหมดหรือ อยา่งนอ้ย ที"สุดของ มนั 

 
   เจา้ สาวอาจ แช่ ในMikveh ( พิธีอาบนํ&า ) ในช่วงกลางวนัจาก วนัที"แปด ของความสะอาด และ แมว้า่ ผูห้ญิงที"แต่งงาน อาจจะไม่ แช่ ในเวลากลางวนั ในกรณีที"มี 

ความจาํเป็น เธออาจจะ แช่ ตวัเอง ในการ ที"เจด็ ในระหวา่งวนั ถา้เธอไม่ ไดว้ิธีการ ที"จะ เจา้บ่าวจน คืน 

 
   เจา้ สาวบางครั& ง Niddahทั&งใน กรณี ที"เธอ คาํนวณ ระยะเวลา ของเธอ อยา่งไม่ถูกตอ้ง และ คิดวา่เธอ จะเป็น พิธีการ ทาํความสะอาด ในงานแต่งงาน แต่ 

ประจาํเดือนไหล เธอ มา หรือในกรณี ที"พวกเขา ตอ้งรีบ แต่งงาน ดว้ยเหตุผลใดก็ตามเวลา เมื"อเธอ Niddah ในทั&งสองกรณี จะ ไดรั้บอนุญาตให้ ดาํเนินการแต่งงาน 

และแหวน พิธีกรและ ท่องเจด็ พร แต่ เจา้บ่าว จะตอ้ง บอก ก่อนที" พิธีแต่งงาน วา่เธอเป็น Niddah นอกจากนี&  Ravควรชี&นาํ พวกเขา เป็นวิธีการ ที"พวกเขา ควรประพฤติ 

ตลอด พิธีแต่งงาน 

 
   หาก เจา้สาว เป็น Niddahหรือ เธอ menstruates ก่อนที"จะ ขอ้งเกี"ยว กบัสามีของเธอ ที"พวกเขาจะ ไดรั้บอนุญาตให้ อยูค่นเดียว ในเวลากลางคืน ที"พวกเขา 

จะตอ้งมี สอง พี"เลี&ยง ในช่วงเวลา นอนหลบั ในระหวา่งวนั หนึ" ง เป็นเพื"อน ก็พอ หากพวกเขาจะ นอนหลบัอยูใ่น บา้นสองหลงั ที"แตกต่างกนั ไม่ เป็นเพื"อน เป็นสิ"งจาํเป็น 

เป็นเพื"อน ในสถานการณ์เช่นนี&ไม่ จาํเป็นตอ้งเป็น ผูใ้หญ่และอาจจะมี เด็ก อยา่งน้อย เกา้ขวบ พวกเขายงั สามารถนอนหลบั ที"ครอบครัว ที"อยูใ่น บา้น ออกจาก 

ประตูห้องนอน ของพวกเขาเปิด 

 
   กฎหมายเหล่านี&  ใชก้บั ปริญญาตรีเป็นพอ่ม่ายหรือ หยา่ร้างและผูห้ญิงคนเดียว ม่ายหยา่ร้าง หรือ ที"แต่งงานกบั เจา้สาว เมื"ออยูใ่นสภาพ Niddah 

บทที" สิบเอด็ 

 
Mikveh 
   มีกฎหมาย มากมายเกี"ยวกบั Mikvehเป็น ดงั นั&น เมื"อใดก็ตามที" Mikvehจะถูกสร้างขึ&น ก็ควรจะเป็น เพียง ภายใตก้ารแนะนาํของ อาจารย ์ที"มีชื"อเสียง ในฐานะ 

นกัวิชาการ โตราห์ ที"ดี และมีความเชี"ยวชาญ ในดา้นการ Mikveh นอกจากนี& เมื"อ มีการเปลี"ยนแปลง ใด ๆ ที" เล็กหรือใหญ่ บี จะตอ้ง มีการปรึกษาหารือ 

    Mikveh สามารถทาํจาก สี" แหล่งที"มาของ นํ&า ฝน นํ&าพ ุมหาสมุทร และแม่นํ&า ในฤดูร้อน นํ&า นี& จะตอ้ง เท โดยตรงลง Mikveh นํ&า ทั&งหมด เหล่านี&จะตอ้ง 

รวมตวักนัใน สถานที"แห่งหนึ" ง ที"ยนือยู ่ยงัคง ในฤดูหนาวและ ฤดูฝน แม่นํ&า ไม่ควรใช ้

   นํ&าจาก ก๊อกนํ&าหรือนํ&า ดี มาจากฤดูใบไมผ้ลิ หรือ มหาสมุทร หรือฝน โอน ดว้ย ภาชนะ ที"จะ Mikvehจะไม่ ถูกตอ้ง ดงันั&น สระวา่ยนํ&าไม่ไดเ้ป็น เพียว การ แช่ 

   แช่อาจจะทาํ ใน ทะเลหรือแม่นํ&าที"มีตน้กาํเนิด จากนํ&าพ ุแต่ ผูห้ญิงคนนั&น ตอ้งถาม และเรียนรู้ วิธีการ ที"จะทาํ อยา่งถูกตอ้ง แช่ เกี"ยว กบั แม่นํ&าที" จะเกิดขึ&น ทั&งหมดโดย 



ฝนและ ในช่วงเวลาที" สมบูรณ์ แห้งขึ&น แมว้า่ ในช่วงที" มีฝนตกบาง กระแส อื"น ๆ ที"วา่ง ลงไป แช่ ไม่ อาจไดรั้บอนุญาต ในขณะที"มี นํ&าไหล บนพื&นดินและ ยงัคง เท 

ลงไปดว้ย มนั ไม่ไดรั้บอนุญาต สาํหรับการใชง้าน จนนํ&า กลายเป็น ยงั 

 
กฎหมายเกี"ยวกบั สระวา่ยนํ&า พิธีกรรม เป็นจาํนวนมาก สระ วา่ยนํ&า ที"ใดก็ตามที" แช่จะทาํ ก็ควรจะ สร้างขึ&นภายใต ้การกาํกบัดูแลของอาจารย ์ไดรั้บการยอมรับ ที"มีความรู้ 

มากในการเรียนรู้ และ ความนบัถือ หากมีการเปลี"ยนแปลง ใด ๆ ที" เกิดขึ&น นั&น ไม่วา่จะ เล็กนอ้ย หรือเมื"อ มีความจาํเป็น ที"จะดึง นํ&าออก เพื"อวตัถุประสงคใ์นการ 

ทาํความสะอาดมนั, บีควรจะ ไดรั้บการพิจารณา เป็นขั&นตอนที"เหมาะสม 

ความบริสุทธิ� ของ คนรุ่น อนาคตของ อิสราเอลขึ&นอยูก่บั Mikveh มนัทาํความสะอาด เรา ร่างกายและจิตวิญญาณ ก็จะแนะนาํให้ เก็บ Mikvehสวยงามและ สะอาด 

เพื"อที"จะ ดึงดูด บุตรสาวชาวอิสราเอล ที"จะ ประสบความสาํเร็จ ดว้ยความสุข และความรักMitzvah ในการรักษา ความบริสุทธิ� ของ ประเทศของเรา 

 
∀〈   WCRC 
ฝั"งตะวนัตก rabbinical COURT - ของ BEVERLY HILLS พนนั DIN - บี กาเบรียล โคเฮน Rav "D 

นี&  ศาล Rabbinical เป็น ที"ยอมรับ และ ไดรั้บการยอมรับ ทั"วโลก DIN พนนั มนัไดรั้บการ ก่อตั&งขึ&น ในปี 1983 ดว้ยการสนบัสนุน ของพระ หวัหนา้ ของคนอิสราเอล 

เรา เป็นเพียง ร่างกาย Rabbinical ใน ฝั"งตะวนัตก ที" มีของตวัเอง บวช ที"มีประสิทธิภาพ และพนกังาน มีเกียรติ เคารพ ในการทาํ บริการทั&งหมด ที"ให้บริการ รวมถึงการ 

หลุดพน้ ( ชาวยวิ หยา่ร้าง ) พนกังาน ของเรารวมถึง สมาชิกของ นิกาย ทั&งหมด: Chassidim , Ashkenazim และ Sephardim ทุกองคก์ร รับบี และ ผูน้าํ 

ชุมชน ราชบณัฑิต เรา สาํหรับการทาํงาน ของแท ้ของเรา 

หลุด พน้ , การหยา่ร้าง ยวิ : นโยบาย ของเราคือการ ช่วยให้ทุกคน ที"ตอ้งการAgunah หรือ Agunจบ การหยา่ร้าง ของเขาหรือเธอ ที"ใดก็ไดใ้น โลก เราเป็น ทอ้งถิ"นและ 

เราจะใช ้พระ ทอ้งถิ"น อยา่งเคร่งครัด ทาํให้ เราสามารถที"จะ ดูแล และติดตาม เราดาํเนินการ บริการที"แตกต่าง ที"เหมาะสม ของแต่ละคน ขอให้ เช่นกบั Ashkenazim 

เรา อาซรับ และมี Sephardim ที"เราทาํ เซฟาร์ไดรับ ตามที"กาํหนดไว ้Halacha โดยGedole Hador 

TEUDAT RAVAKUT , สมรส , ใบรับรอง การปรึกษา สถานะ ยวิ ใบรับรอง สถานภาพสมรส จาก การแปล หลายภาษา และการเปลี"ยน สูญหาย ถูกทาํลาย หรือ 

ความผิดพลาด Ketubot เป็นหนึ"งใน บริการของเรา 

ขลิบ : โดย Mohalim ไดรั้บการรับรอง การห้าม การใช ้ที"หนีบ 

อนุญาโต ตุลาการ การเงิน : เฉพาะ พระ ที"จริง ไดย้นิ กรณีโดยตรง จาก ฝ่ายที"เกี"ยวขอ้ง เป็นที"ปรึกษา ให้คาํแนะนาํใน การตดัสินใจของ ดิน เดิมพนั ไม่วา่ ขนาดเล็กหรือ 

ขนาดใหญ่ เรียกร้อง ที" จะ จดัการกบั ในทางเดียวกนั เรามุ่งมั"นที" จะยงัคง มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ 

เคแอล , ดว้ยความช่วยเหลือ ของ เจา้หนา้ที" เคแอล ของเรา ที"เราทาํ supervisions ทอ้งถิ"น ดาํเนิน ดิก และ Ashkenazic ขอ้ จาํกดั เพราะ ขนาดใหญ่ 

ประชากรชาวยวิรับประทาน Kasher เรา ตอ้งทาํงาน ให้สอดคลอ้งกบั การรับรอง Kasher ทั&งหมดเพื"อให้ ผลิตภณัฑที์" ไดรั้บการรับรอง Kasher มากที"สุดเท่าที" 

เป็นไปได ้

บริการ MULTILINGUAL : เพื"อช่วยให้ประชากรที" มีความหลากหลาย ที"เรา สามารถทาํให้ การบริการของเรา ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ใน แปดภาษา ดงันั&นการสร้าง 

เครือข่าย ที"มีประสิทธิภาพมากที"สุด ของชุมชนทั"วโลกรวมทั&ง อิสราเอล ยโุรป และตะวนัออกไกล - CONVERSIONS : ผูส้มคัร เฉพาะ ของแท ้อยา่งเคร่งครัด 

ที"ยนิดีที"จะ ให้ กฎหมายมีการพิจารณา - สิ"งพิมพ ์. กบั G- D ความช่วยเหลือของ เราอยูใ่น ท่ามกลาง ของการเผยแพร่เซเฟอร์ บน Hilchot หลุดพน้ ที"เกี"ยวขอ้งกบั 

ประเด็น ร่วมสมยั จาํนวนมากและ republishing เซเฟอร์บน Hilchot Niddah ในสี"ภาษา ที"สาํคญัและเป็น ที" เซเฟอร์ Hilchot Pessah 
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