




Quelques notions succinctes à savoir à propos du MikvéQuelques notions succinctes à savoir à propos du Mikvé

1) QU’EST-CE QU’UN MIKVÉ     ?  

Nos sages nomment toutes eaux rassemblées dans le sol
par  le  terme  de  « mikvé »,  comme il  est  écrit1 « Elokim
appela le sol : terre, et le rassemblement des eaux (mikvé), Il
l'appela :  mers »;  aussi il  est écrit2 « Seule une source,  un
puits, ou un rassemblement d'eau (mikvé) sera pur... ».

Le Mikvé, est un bain rituel aux caractéristiques précises
définies par la Torah, qui a la propriété de purifier aussi
bien les personnes que les objets qui s'y trempent. Comme
il est enseigné par le Rambam3 « ין ים בי לי ין כי ם בי דם ין אם ין בי אי מי טמ ל הט כם
ן הן ין לם ן אי יהן רי במ ל די ה שן אם ממ טמ במ או  ממ טמ ני ין שן ה בי ל תורם ה שן מורם ה חמ אם ממ טמ או  ממ טמ ני שן
ע קט רמ קט ין במ וי קמ ני ם הט יי מט ה במ ילם בי טמ א בי לם ה אן רם הר Tout souillé, que ce soit un/ טם
homme ou un objet, qu'il ait contracté une impureté sévère

1Beréchit 1;10
2Vayikra 11;36
3Rambam-Hilkhot Mikvaot1;1



de la Torah, ou une impureté décrété par les Sages n'aura
de purification que par une tévila/immersion dans des eaux
recueillie dans un sol (c'est-à-dire un mikvé). » 

2) LES CRITÈRES D’UN MIKVÉ CACHÈRE  

Même si avec le temps l'aspect extérieure du mikvé s'est
modernisé  et  s’est  adapté  à  son  époque,  les  critères  de
constructions, eux, par contre de ne changent pas.

Un mikvé casher doit répondre aux conditions suivantes :

Un mikvé est bassin qui doit être relié au sol, et non pas
un réservoir ou bassin mobile. Le fait qu’il soit relié au sol
lui  évite  de  contracter  toute  impureté4.  Rappelons-le  se
tremper dans un mikvé est un problème de pureté et non
de propreté.

On doit pouvoir s'y immerger entièrement afin que l'eau
puisse recouvrir simultanément toutes les parties du corps,
tête  comprise  et  cela  en  une  seule  fois.  En  effet  une
immersion en plusieurs étapes n’a aucune valeur, comme
il est écrit5 « ...il baignera dans l'eau toute sa chair... » 

Un mikvé doit contenir au minimum un volume d'eau de
40 séa (environ 332 litres). L'eau qui le compose doit être
recueillie par des moyens naturels,  sans jamais avoir été
puisé ;  une  invalidité  que  l'on  appelle :  « mayim
chéouvim »,  c'est-à-dire  de  l'eau  qui  a  été  puisée  ou

4Rachi Vayikra 11;36
5Vayikra 15;16



contenue dans un ustensile. Ces eaux sont impropres à la
constitution  des  40  séa  obligatoire  d'un  mikvé  du  fait
qu'elle  contracte  de  l'impureté.  Les  eaux  cachère  se
nomment  « Méï  mikvé »  littéralement  des  eaux
regroupées, c’est-à-dire une eau de pluie recueillie dans un
réservoir sans intervention humaine directe, comme il est
écrit6 :  « Seule une source ou un puits,  un rassemblement
d'eau  (mikvé)  sera  pur... ».  Cependant  une  fois  que  le
mikvé  possède  un  volume  de   40  séa,  on  pourra  y
introduire des eaux puisées pour compléter le volume du
bassin.

Les  eaux  du  mikvé  doivent  être  stagnante  et  ne  pas
ruisseler ni déborder (la source est une exception). On doit
s’assurer  que  les  parois  du bassin  ne  présentent  aucune
fissure  engendrant  la  moindre  fuite.  Enfin,  les
canalisations qui alimentent le mikvé ne doivent pas être
susceptibles de contracter toute impureté, ceci renvoie aux
lois  complexes  de  pureté  et  impureté.  C’est  pour  cela
qu’un  mikvé  nécessite  une  surveillance  permanente  de
personne compétente dans le domaine.

6Vayikra 11;36



Avant l'étude il sera bon de réciter la requête suivante:  

ן צון י רצ הי ןיה צון י רצ הי יך  יה ני פ  לפפ מל ינופ,ה׳  תי בות י אב אלתהי ופ ינופ  לתהי אל  
ם שי לפ ים  דל מפ לות חנופ  נח אב שי זיה  ופד  מפ לל ן  צות ר  לפ ליה  עב יפח שי

ת מח שפ ן nom du défunt נל ופדnom de sa mère בפי מפ כופת לל זפ . ופבל
ש דות ק  ופ ד  ן עח כי רא שות ות נפ הח ופ ר  ות בפ גפל ל הח דות גפ  ל הח אי זיה, ה 
חתל מפ תל ופ ים.  יפל חח הח ר  רות צפ בפל תות   מ  שפ נל רתר  צפ תפל שי  , מות שפ
א ט  ח  י שחפ ה  מח ל  כפ  חתק  מפ תל ופ ה  חי מפ תל ופ ר  י פפ כח ופתפ ח  לח ספ תל ופ
. ך  ני צות רפ תא כפל לפ ר שי ב  ה  דפ  ש  , אות ע  יך  ני פ  ע  לפ שח ה ופפ  וח ע  ופ
א לפ  ה, אי ר  בי עב ע וח שחח פי ן ו  ות ע  א ופ טפ ר לות שופם חי כפ זפ ל תפל אח ופ
רופחות ופ ה.  ב  טות לפ לות  ם  רי כפפ זפ תפל ה  ש  ע  שי ת  ות צפ מפל הח ל  כפ 
ן דפי עח תפ תות תפל מ  שפ נל ן, ופ דפ ן עי גח ים בפפ בל שפ יפות ליק הח חי בפפ יעח  גפל רפ ח תפ
, תות נופח  מפ ד  בות כ  בפפ יב  של ת  ופ ים  יקל דפל צפח לח פופן  צפ  הח טופב  בפח
ל עח ם, ופ לות ש  יו הח ל  ה אי וי לפ  יל . ופ לות ר  גות מתד לפ עב ין יח מל יפ  ץ הח קי ופלפ
ל עח נופחופ  ם י  לות בתא ש  יב י  תל כפ דל ם, כפפ לות בתא ש  י  בות  כפ  שחפ מל
ות מפ ים על בל כפ ות שפ ל הח ראי שפ יל י  ני בפפ ל  כ  ופ ם. הופא  ת  בות כפפ שפ מל
יופ הפ ן: יל י רצות הל ן יפ י ן, כפ מי ת. א  יחות לל ספפ הח ים ופ מל רחב לחל ה  כפ בפל

יך   ני פ  י לפ בפל ן לל יות גפ הי י ופ י פל רל מפ ן אל צות ר  י: ה׳לפ לל אב גות י ופ  צופרל
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 משנה א

ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִמְקֶוה 

ְסִלין, ּפֹוְסִלין  ְוֹלא ּפֹו

א  ֹל  , ן י ִל ֲע ַמ א  ֹל ְו

ן                  י ִל ְס ּפֹו ֹלא  ְו ן  י ִל ֲע ַמ

Certaines [matières sont 
aptes à] compléter le [volume 
du] mikvé: Quarante séa d'eau 
est la quantité minimum éva-
luée par nos Maîtres pour 
rendre l'immersion valable. 
Certaines matières peuvent 
compléter à quarante séa 
(environ 332 litres) le volume 
d'un mikvé et le rendre ainsi 
utilisable. 

Ne l'invalident pas: Ces ma-
tières n'invalident pas le mikvé 
si elles y tombent en quantité 

de trois log . Trois log repré-
sentent un peu plus d'un litre 
(1 log = 34,5 cl).  

Certaines [matières] l'invali-
dent: D'autres matières, par 
contre, invalident un mikvé si 
elles ont une quantité d'au 
moins trois log. Elles ne peu-
vent pas compléter les qua-
rante séa d’un mikvé, même si 
elles ont moins de trois log. On 
invalide ainsi un mikvé qui ne 
contient pas quarante séa 
d'eau. 

ה ֵיׁש ַמֲעִלין אָּ ִעים סְׁ בָּ ַארְׁ ִליִמין לְׁ אּוִבין. .  ְולֹא פֹוְסִלין :  . ַמשְׁ ה ֻלִגין שְׁ ֹלשָּ ִבשְׁ

ֵרש ֵכיַצד פָּ הּו מְׁ ֻכלְׁ  :  וְׁ

 - ר"ע מברטנורה -

Explications de la Michna 
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 משנה א

א  ֹל ְו ן  י ִל ֲע ַמ ּו  ּל ֵא

 , ג ֶל ֶש ַה  : ן י ִל ְס ֹו ּפ

ר  ֹו פ ְכ ַה ְו  , ד רָּ בָּ ַה ְו

 , ח ַל ֶמ ַה ְו ד  י ִל ְג ַה ְו

    . ק ֹו ר נָּ ַה ט  י ִט ַה ְו

et ne le complètent pas: 
D'autres matières, enfin, sont 
neutres et ne contribuent ni à 
compléter ni à invalider le 
mikvé. 

Telles sont [les matières]: Voici 
les matières qui complètent 
le volume de quarante séa 
du mikvé et ne l'invalident 
pas : la neige, la grêle, la 
pluie gelée, l'eau gelée, le 
sel et la boue. 

La pluie gelée: Le Kfor est de 
la pluie gelée. Cependant, 
certains pensent qu’il s'agit de 
rosée gelée qui tombe au petit 
matin. (Voir Radak et Malbim sur Iyov 
38;29.) 

L'eau ayant gelé: Le Glid est 
de l'eau qui a gelé à la surface 
de la terre ou d’une étendue 
d'eau et qui est devenue de la 
glace. 

La boue: De la boue fraîche 
assez liquide pour qu’on 
puisse la transvaser d’un réci-
pient à un autre (Souka 19b -
Rachi). 

Toutes les substances indi-
quées jusqu’ici qui auraient 
été versées dans un mikvé ne 
contenant pas quarante séa, 
et diluées au point de devenir 
de l'eau, peuvent augmenter 
le volume d'un mikvé jusqu’à 
quarante séa et le rendre ca-

Explications de la Michna 

פֹור.   ִפים ַהכ ְ ִדין ִנקְׁ ּיֹורְׁ ִמים שֶׁ שָּ ִליד.  :  גְׁ ץ אֹו ַעל ג ְ רֶׁ אָּ ֵני הָּ אּו ַעל פְׁ פְׁ קָּ ַמִים שֶׁ

ֵני ַהַמִים רֹוק. : פְׁ מֹו ֹרקִטיט ַהנ ָּ ה כְׁ ַנֲעשָּ ִקיק שֶׁ רָּ  :ִטיט ַרךְׁ וְׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה א

א:  בָּ י ִק ֲע י  ִב ַר ר  ַמ אָּ

ֵעאל  יָּה  ַרִבי  ִיְׁשמָּ הָּ

 : ר ַמ ֹו ל י   ִד ְג ֶנ ְכ ן   דָּ

ַהֶשֶלג  ֵאינֹו  ַמֲעֶלה 

ֶאת ַהִמְקֶוה.  ְוֵהִעידּו 

א ִמְשמֹו,  ַאְנֵׁשי ֵמיְדבָּ

ֶהם:  ְצאּו  ַמר  לָּ ֶׁשאָּ

ִביאּו  ֶׁשֶלג  ַוֲעׁשּו  ְוהָּ

ה       ּלָּ ִח ְת ַב ה  ֶו ְק ִמ

chère. Ces matières ne ren-
dent pas le mikvé inutilisable, 
même si leur volume atteint 
trois log, car elles ne sont pas 
considérées comme de l'eau 
puisée qui, elle, invalide le 
mikvé. 

Car il leur disait: Lorsqu'ils 
devaient construire un mik-
vé. 

 

Allez apporter de la neige: 
Bien que Rabbi Ichmaël 
s’opposât à l'avis de Rabbi 
Akiva en disant que la neige 
ne complète pas le volume 
d'un mikvé, il a tout de 
même indiqué qu'il est per-
mis de remplir un mikvé de 
neige, même a priori. 

 

 

Explications de la Michna 



 

-6- 

1
 

 משנה א

י  ִר נּו ן  ֶב ן  נָּ חָּ ֹו י י  ִב ַר

ד  רָּ בָּ ַה ן  ֶב ֶא ר:  ֵמ אֹו

ֵכיַצד ַמֲעִלין  ַכַמִים. 

ן          י ִל ְס ֹו ּפ א  ֹל ְו

Un gros grêlon: Un gros 
grêlon puisé avec un usten-
sile est considéré comme 
de l'eau puisée. Ainsi, une 
quantité de trois log rendra 
inutilisable un mikvé d’un 
volume inférieur à qua-
rante séa, au même titre 
que de l'eau puisée. La ha-
lakha sur ce point ne suit 
pas l’opinion de Rabbi 
Yo'hanan ben Nouri. 

Comment compléter: Com-
ment complète-t-on le mik-
vé sans l’invalider ? Après 
avoir énuméré les diffé-
rentes matières qui com-
plètent et n'invalident pas, 
la Michna explique com-
ment fonctionne cet ajout. 

Explications de la Michna 

ִים  ָּ מ  ַ ד כ  רָּ ָּ ֹלא ַמֲעִלים. ֶאֶבן ַהב  ִלים וְׁ ן פֹוסְׁ ַקמָּ ִריַנן לְׁ מְׁ אָּ אּוִבים דְׁ ַמִים שְׁ . כְׁ

עֹוִשין  א שֶׁ בָּ ֵשי ֵמידְׁ ל ַאנְׁ ן שֶׁ ֵעדּותָּ ה כְׁ כָּ ן נּוִרי. ַוֲהלָּ נָּן בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ ה כְׁ כָּ ֵאין ֲהלָּ וְׁ

ִחלָּה ַכתְׁ ג ֲאִפלּו לְׁ לֶׁ וֶׁה ִמן ַהשֶׁ  :  ִמקְׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה א

ֹו  ב ׁש  ֶי ֶׁש ה  ֶו ְק ִמ

ֵסר  ה חָּ ִעים ְסאָּ ַאְרבָּ

ה          ַפל ֵמֶהם ְסאָּ ַאַחת, נָּ

     , ּו ת ַל ֱע ֶה ְו  , ֹו כ ֹו ת ְל

ֹלא   ְו ן  י ִל ֲע ַמ ְמְצאּו  ִנ

ֵיׁש    ַמֲעִלין    ּפֹוְסִלין.  

Une séa de ces matières 
tombe à l’intérieur: Lors-
qu'il tombe à l’intérieur du 

mikvé une séa d'une des 
matières énoncées précé-
demment et le complète. 

Explications de la Michna 

ִלימּוהּו ִנְמְצאו  ַמֲעִלין.   ִהשְׁ ֲהֵרי   ְולֹא פֹוְסִלין. :  שֶׁ אּוִבין. שֶׁ ה ֻלִגין שְׁ ֹלשָּ ִבשְׁ

ךְׁ  כָּ וֶׁה בְׁ ל ַהִמקְׁ סָּ ֹלא ִנפְׁ ה ֻלִגין, וְׁ ֹלשָּ ֵבה יֹוֵתר ִמשְׁ ה ִהיא ַהרְׁ אָּ  :סְׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ב

א  ֹל ְו ן  י ִל ְס ֹו פ ּו  ּל ֵא

ן  י ֵב ם,  ִי ַמ ַה  , ן י ִל ֲע ַמ

ְטֵמִאים ֵבין ְטהֹוִרים, 

י  ֵמ ּו ם  י ִש ָב ְכ י  ֵמ ּו

ד ַעד  מֶּ ְשָלקֹות, ְוַהתֶּ

     . ץ י ִמ ֱח הֶּ א  ֹּל שֶּ

L’eau: Il s'agit d'eau pure ou 
impure puisée. (Voir introduc-
tion) 

Saumure: De l’eau saumu-
rée issue de la macération 
d’olives ou d'autres lé-
gumes. 

 

L’eau de cuisson: De l'eau de 
cuisson de légumes. 

Témède: Le témède est un jus 
obtenu à partir de la macéra-
tion des pépins de raisin, du 
zeste de raisin ou de la levure 
de vin dans l'eau. 

 

ִים.   ַ הֹוִרים ַהמ  ין טְׁ ִאין בֵּ מֵּ ין טְׁ אּוִבין. בֵּ ים. :  שְׁ ן   ֵמי ְכָבש ִ הֶׁ שּו בָּ בְׁ כָּ ַמִים שֶׁ

קֹות  רָּ ָלקֹות.  :  זֵּיִתים אֹו ִמינֵּי יְׁ ֵמי ש ְ קֹות:  ו  לָּ ן שְׁ הֶׁ קּו בָּ לְׁ שָּ ד. ַמִים שֶׁ מֶּ ֶּ ְוַהת 

ן ַמִים:   יהֶׁ ַתן ֲעלֵּ נָּ ִרים שֶׁ מָּ זִָּגים אֹו שְׁ ַצִנים וְׁ ֱחִמיץ.  ַחרְׁ ֹא הֶּ ל  ֶּ ִאם ַעד ש  דְׁ

רֹות:   י פֵּ מֵּ ֱחִמיץ, ִנדֹון כְׁ  הֶׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ב

א  ֹל ְו ן  י ִל ְס ֹו ּפ ד  ַצ י ֵכ

יֶּש בֹו  ַמֲעִלין. ִמְקוֶּה שֶּ

ַאְרָבִעים ְסָאה ָחֵסר 

ן  ֵמהֶּ ל  ַפ ָנ ְו ב,  ְרטֹו ֹק

ֹלא   , כֹו ְלתֹו ב  ֹקְרטֹו

ֹו  ל ְס ֹו ּפ , ּו ה ָל ֱע הֶּ

      . ן י ִג ֻל ה  ָש ל ְש ִב

Un kortov: Le terme de Kortov 
est généralement utilisé lors-
que l'on parle d'une quantité 
infime. Le Kortov représente 
1/64ème de log, soit environ 5,3 
ml. 

Un log: Un log (loguin au plu-
riel) est une mesure de vo-
lume des liquides qui équivaut 
au volume de six œufs de 
poule de taille moyenne. Trois 
log représentent environ 1,06 
litre. 

Toutes les substances que l'on 
vient d'énumérer qui vien-
draient à tomber dans un mik-
vé ne contenant pas quarante 
séa ne peuvent augmenter son 
volume à quarante séa. Par 
contre, s'il y en a au moins 
trois log, elles peuvent invali-
der le mikvé. 

Explications de la Michna 

ֹלגֹקְרטֹוב.  ה בְׁ עָּ בָּ ַארְׁ ד ִמִשִשים וְׁ חָּ  : אֶׁ
 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ב

ֲאָבל ְשָאר ַהַמְשִקין, 

יר,  ִצ ַה ְו ת,  ֵפרֹו י  ֵמ ּו

ד  מֶּ תֶּ ַה ְו  , ס ָי ְר ֻמ ַה ְו

ֱחִמיץ, ְּפָעִמים  הֶּ ִמשֶּ

ם  י ִמ ָע ְפ ּו ן  י ִל ֲע ַמ

ֵאיָנן ַמֲעִלין. ֵכיַצד.  שֶּ

ֹו  ב ש  יֶּ שֶּ ה  וֶּ ְק ִמ

ַאְרָבִעים ְסָאה ָחֵסר 

ֹו  כ ֹו ת ְל ל  ַפ ָנ  , ת ַח ַא

א  ֹל  , ם הֶּ ֵמ ה  ָא ְס

 . ּו ה ָל ֱע הֶּ

Les autres liquides: Par 
exemple du vin ou de l'huile. 

Jus de fruit: Il s'agit d'un véri-
table jus de fruit (100%). 

Le jus de poisson (tsir): Le jus 
qui coule du poisson salé. 

Mouriasse :  Le mouriasse est 
la graisse du poisson salé. 

ָעִמים ַמֲעִלין.  ְ נַָּתן   פ  ִרים, וְׁ שֵּ ה ַמִים כְׁ אָּ ִעים סְׁ בָּ וֶׁה ַארְׁ יֵּש ַבִמקְׁ שֶׁ ש, כְׁ רֵּ פָּ ִדמְׁ כְׁ

ִבים ַיַחד,  ֹערָּ רֹות מְׁ י פֵּ נּו ַמִים ּומֵּ ה ִממֶׁ אָּ ךְׁ נַָּטל סְׁ ַאַחר כָּ רֹות, וְׁ י פֵּ ה מֵּ אָּ בֹו סְׁ

וֶׁה :  ת ַהִמקְׁ ִליִמים אֶׁ וֶׁה ַמשְׁ ה ַבִמקְׁ ֲארָּ ִנשְׁ רֹות שֶׁ י פֵּ ל מֵּ ה שֶׁ אָּ ל ַהסְׁ י כָּ ֲהרֵּ

ָעִמים ֵאין ַמֲעִלין.  ְ ר ַאַחת פ  סֵּ ה חָּ אָּ ִעים סְׁ בָּ יֶׁש בֹו ַארְׁ וֶׁה שֶׁ ִמקְׁ נֵּי בְׁ תָּ קָּ  : ִכדְׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ב

ָהיּו בֹו ַאְרָבִעים ְסָאה, 

ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה, 

 ֲהֵרי זֶּה ָכֵשר:

Qu'il a maintenant versé: On 
verse un des liquides susmen-
tionnés à l'intérieur d'un mik-
vé contentant quarante séa, et 
ce liquide se mélange à l’eau 
sans en altérer la couleur. 

Qu'il a retiré : On retire une 
séa du mikvé qui contient 
maintenant 41 séa car on y 
avait versé une séa d'un des 
liquides susmentionnés. 

Séa: Mesure de volume de la 
Michna (environ 8.4 litres) 

C’est cachère: Le mikvé est 
cachère puisqu'au moment où 
l'on y a versé un de ces li-
quides, ou même de l'eau 
puisée, le mikvé contenait déjà 
quarante séa. Si l’on porte le 
volume global à 41 séa de 
liquide et qu'on extrait une 
séa de ce mikvé, celui-ci reste 
utilisable, en vertu de la règle 
de la majorité. 

Explications de la Michna 
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 משנה ג

ֵהִדיַח ּבֹו ַסֵלי ֵזיִתים 

ִשּנּו  ְו ים,  ִב ָנ ֲע י  ֵל ַס ְו

 . ר ֵש ָכ  , ו י ָא ְר ַמ ֶאת 

Si l’on rince: Si l'on rince des 
paniers d'olives ou de raisins 
dans un mikvé de quarante 
séa [ou plus].  

Cela a modifié l’aspect: 
L'aspect de l'eau a été modifié 
à cause des détritus venant du 

nettoyage des paniers d'olives 
ou de raisins. 

C’est cachère: Le mikvé reste 
cachère malgré la modification 
de son aspect, car leur pouvoir 
colorant est faible. 

ר.  ֵׁ ש  ּנּו ֶאת ַמְרָאיו ּכָ ְרֶאהְוש ִׁ ִלים ָלא ֲחִשיָבא ִשּנּוי מַּ ת כֵּ ֲהָדחַּ  :דַּ
 - ר"ע מברטנורה -
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ֵמר, ֵמי  ֵסי אֹו יֹו ַרִּבי 

ַהֶצַבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו 

ִבְשלָשה ֻלִגין, ְוֵאיָנן 

ּפֹוְסִלין אֹותֹו ְבִשּנּוי 

כֹו  ָנַפל ְלתֹו ַמְרֶאה. 

ַיִין, ּוֹמַחל, ְוִשּנּו ֶאת 

     . ל ּו ס ָּפ  , ו י ָא ְר ַמ

Trois log d'eau colorée : De 
l'eau dans laquelle ont macéré 
des plantes colorantes et qui a 
absorbé leur couleur, selon 
Rabbi Yossi, l'eau ainsi obte-
nue n’invalide pas le mikvé car 
il ne s’agit que de couleur et 
pas de substance colorée. Par 
contre, la présence de matière 
colorante telle que le vin ou le 
mo’hal invalide le mikvé, 
même s’il y a moins de trois 
log. 

 

Le mo’hal: Le mo'hal est du jus 
d'olive. Il se mélange bien à 
l'eau, contrairement à l'huile 
qui, elle, flotte au-dessus de 
l'eau. C'est pour cette raison 
que la Michna parle du mo'hal 
plutôt que de l'huile. 

Modifient l'aspect: Lorsque du 
vin ou du mo'hal tombent 
dans le mikvé et changent 
l'apparence de l'eau, le mikvé 
devient invalide car l’élément 
colorant est lui-même immer-
gé dans l’eau. 

Explications de la Michna 

ּנּוי ַמְרֶאה.   ים אֹותֹו ְבש ִׁ ין ּפֹוְסלִׁ יּה ְמָשָשא ְואֵׁ ית בֵּ : ִמּׁשּום ְדִצְבָעא לֵּ

זֵּיִתיםמַֹחל.  ּיֹוְצִאים ִמן הַּ ִים הַּ  :מַּ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ג

ֵכיַצד ַיֲעֶשה. ַיְמִתין 

לֹו ַעד ֶשֵיְרדּו ְגָשִמים 

ן  ֶה י ֵא ְר ַמ ּו  ר ְז ְח ַי ְו

ְלַמְרֵאה ַהָמִים. ָהיּו בֹו 

 , ה ָא ְס ם  י ִע ָּב ְר ַא

ְמַמֵלא ַבָכֵתף ְונֹוֵתן 

רּו  ְז ְח ַי ֶש ַעד  כֹו  ְלתֹו

ה  ֵא ְר ַמ ְל ן  ֶה י ֵא ְר ַמ

 ַהָמִים:  

Comment peut-il faire ?: Com-
ment faire pour cachériser le 
mikvé ? Il faut attendre que 
l'eau de pluie tombe et rende 
à l'eau du mikvé son appa-
rence initiale. Par contre, si le 
mikvé contenait initialement 
quarante séa, il suffit alors 
d'ajouter de l'eau puisée jus-

qu'à ce que l’eau du mikvé 
retrouve son aspect initial. 

Il remplit avec l’épaule: Ce qui 
signifie qu'il remplit le mikvé 
d'eau puisée. Parce qu'un 
mikvé complet (quarante séa) 
n'est pas rendu invalide par 
l’ajout d'eau puisée. 

ים.   מִׁ ָ ְרדּו ְגש  ּיֵׁ ֶ ין ַעד ש  ר ָעְסִקינַּן, ַיְמּתִׁ ף ִאי ֶאְפָשר, ִדְבָחסֵּ ָכתֵּ ֹלאת בַּ ִדְלמַּ

ף.  :  ֶשהּוא ִנְפָסל ִבְשֹלָשה ֻלִגין  תֵׁ א ַבּכָ ְּׁשאּוִבים ְמַמּלֵׁ ין הַּ ם אֵּ ְדִמְקֶוה ָשלֵּ

 :ּפֹוְסִלים אֹותֹו ְלעֹוָלם

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ד

אֹו  ן  ִי ַי ֹו  כ תֹו ְל ל  ַפ ָנ

ת  ָצ ְק ִמ ּו  ּנ ִש ְו ל  ַח ֹמ

ּבֹו  ֵאין  , ִאם  יו ַמְרָא

ַמְרֵאה ַמִים ַאְרָּבִעים 

ֹלא ְסָאה,   ה  ֶז י  ֵר ֲה  ,

Mo’hal: Le mo'hal est du jus 
d'olive. Il se mélange bien à 
l'eau, contrairement à l'huile 
qui, elle, flotte au-dessus de 
l'eau. C'est pour cette raison 
que la Michna parle du mo'hal 
plutôt que de l'huile. 

Sont tombés à l’intérieur:  Si 
l'un de ces liquides est tom-
bé dans un mikvé complet 

de quarante séa ou plus. 

Ont légèrement modifié: 
L'eau n’a changé d’aspect 
que dans une partie du 
mikvé. 

S’il n'y a pas une apparence 
de quarante séa: C'est-à-dire 
qu'il n'y a pas une quantité 
d'au moins quarante séa ayant 
l'aspect de l'eau. 

ה.   ִעים ְסאָּ ה ֶשֵיש ֵאין ּבֹו ַמְרֵאה ַמִים ַאְרּבָּ ִעים ְסאָּ ְרבָּ ִמְקֶוה אַּ ִאם ֵאין בַּ

ִים.  ְרֵאה מַּ ד ֶשֶיש בֹו מַּ ִים, ֹלא ִיְטֹבל ְבאֹותֹו ִמְקֶוה ֲאִפּלּו ְבאֹותֹו צַּ ְרֵאה מַּ ֶהן מַּ בָּ

ה לֹו ְטִבילָּה ְלתָּ ל, ֹלא עָּ בַּ  :ְוִאם טָּ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ד

 ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְטֹּבל ּבֹו:  

On ne pourra pas s'y immer-
ger: Puisque ce mikvé n’a pas 
au moins quarante séa à 
l'aspect de l'eau, il est invalide 
et on ne pourra pas s'y trem-
per, même dans la partie 
d'eau claire. Cependant, dans 
un mikvé qui contient au 

moins quarante séa à l'aspect 
de l'eau et où du vin ou du 
mo'hal sont tombés, en modi-
fiant légèrement  l'apparence 
d’une partie de l'eau, on pour-
ra se tremper dans la partie 
d'eau limpide. 

Explications de la Michna 
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 משנה ה

 , ם יִּ ַמ ן  י גִּ ֻל ה  שָׁ ל שְׁ

טֹוב  ן ֹקרְׁ תֹוכָׁ ַפל לְׁ נָׁ וְׁ

ן  ֶה י ֵא רְׁ ַמ י  ֵר ֲה ַו  , ן יִּ ַי

     , ן יִּ ַי ַה ה  ֵא רְׁ ַמ כְׁ

Trois log d’eau: Il s'agit d'eau 
puisée. Trois log est la quanti-
té minimale qui invalide un 
mikvé qui ne contient pas 
encore le volume minimum 
requis de quarante séa. (Voir 
Michna 2) 

Kortov: Le terme de Kortov est 
généralement utilisé lorsque 

l'on parle d'une quantité in-
fime. Le Kortov représente 
1/64ème de log, soit environ 
5,3 ml. 

L'aspect est celui du vin: Cette 
eau puisée perd le statut d’eau 
et le mélange prend le statut 
de vin. 

הֹוִאיל ְוֵהן ִנְרִאין ְכַיִין, ּוֵמי ֵפרֹות ֵאין ּפֹוְסִלין ְוָנְפלּו ְלִמְקֶוה לֹא ְפָסלּוהּו.  

ה ֻלִגין  :ִבְשֹלשָׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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א  ֹל  , ה ֶו קְׁ מִּ לְׁ לּו  פְׁ נָׁ וְׁ

ין  ה ֻלגִּ לשָׁ לּוהּו. שְׁ סָׁ פְׁ

ם  יִּ ,ַמ ב ֹו ט רְׁ ֹק ר  ֵס   חָׁ

Si ces trois log d'eau: Ces trois 
log ayant l'aspect du vin. 

Sont tombés dans un mikvé:  
Un mikvé qui ne contient pas 
encore le volume minimum 
requis de quarante séa. 

Ils ne l’invalident pas: Ces 
trois log d'eau puisée dans 
lesquels est tombé un kortov 
de vin et qui ont l'apparence 

de vin. Bien que de l’eau pui-
sée invalide un mikvé, dans ce 
cas, lorsque ce mélange tombe 
dans un mikvé, cela n'invalide 
pas l’eau du mikvé puisque 
cette eau puisée a l’apparence 
du vin. Et comme il est ensei-
gné plus haut (voir Michna 2), 
un volume de trois log de vin 
n'invalide pas un mikvé.  

Explications de la Michna 
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ל  ַפ נָׁ וְׁ ב,  טֹו ֹקרְׁ ֵסר  חָׁ

ב,  לָׁ טֹוב חָׁ ן ֹקרְׁ תֹוכָׁ לְׁ

ן  ֶה י ֵא רְׁ ַמ י  ֵר ֲה ַו

לּו  פְׁ נָׁ ם, וְׁ ֵאה ַהַמיִּ ַמרְׁ כְׁ

לּוהּו.           סָׁ ֶוה, ֹלא פְׁ קְׁ מִּ לְׁ

Trois log d’eau: Il s'agit d'eau 
puisée. 

Dans lesquels est tombé un 
kortov de lait: Dans ces trois 
log il manque un kortov. 

Dont l'aspect est celui de 
l’eau: Ces trois log qui ont 
l'aspect de l'eau. 

 

Ils ne l'invalident pas: Puisqu'il 
n'y avait pas trois log d'eau 
puisée dans le mélange. Bien 
que, dans ce cas, le mélange 
ait la couleur de l'eau, le lait 
ne s'associe pas à l'eau pour 
compléter le volume de trois 
log et perd ainsi son statut de 
trois log d'eau puisée qui inva-
lident un mikvé. 

Explications de la Michna 
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י  נּורִּ ן  ֶב ן  נָׁ חָׁ ֹו י י  ַרבִּ

ךְׁ  ֵל ֹו ה ל  ֹכ ַה  , ר ֵמ ֹו א

ֶאה:  ַאַחר ַהַמרְׁ

Tout dépend de l'aspect: Rab-
bi Yo'hanan ben Nouri est en 
désaccord avec le Tana Kama 
(premier avis). Il pense que le 
statut du mélange est déter-
miné par sa couleur. Par con-
séquent, lorsque c'est le vin 
qui complète le volume de 
trois log, il est d'accord que le 
mélange ne rend pas le mikvé 
invalide. Cependant, lorsque 
c'est le lait qui complète le 

volume de trois log, Rabbi 
Yo'hanan ben Nouri pense que 
le mélange invalide le mikvé 
(bien que le lait n’invalide pas 
le mikvé). Puisque ce mélange 
a l'aspect de l’eau, le lait qui 
s'y est mélangé est considéré 
comme de l’eau et faisant 
partie de l’eau. Cependant, la 
loi ne suit pas l’opinion de 
Rabbi Yo'hanan ben Nouri. 

Explications de la Michna 

ְרֶאה.   ב ּפֹוֵסל ַהִמְקוֶׁה ְוֵאין ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ לָׁ חָׁ ֵאין הֶׁ ַאף ַעל ִּפי שֶׁ

ִנְרִאין  ה ֻלִגין שֶׁ אן ְשֹלשָׁ ֵיש כָׁ קֹום ֵכיוָׁן שֶׁ ל מָׁ ה ֻלִגין ִלְפֹסל, ִמכָׁ ַבַמִים ִשעּור ְשֹלשָׁ

ן נּוִרי נָׁן בֶׁ ה ְכַרִבי יֹוחָׁ כָׁ ן ַמִים. ּופֹוְסִלין. ְוֵאין ֲהלָׁ ְשִביַנן ְלהּו ְכִאּלּו ֻכּלָׁ  :ְכַמִים, חָׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ו

ֹו  ּב ש  ֶי ֶש ה  ֶו ְק ִמ

ה  אָּ ְס ם  י ִע ּבָּ ְר ַא

ְמֻכוָּנֹות, יְָּרדו ְשַנִים 

ֶזה,  ֶזה ַאַחר  ְבלו  ְוטָּ

 , ר ֹו ה טָּ ן  ֹו ש א ִר הָּ

La première … la seconde: 
L'immersion de la première 

personne est valide mais pas 
celle de la seconde. 

א.  ִני ָטמֵּׁ ֵּׁ אשֹוןַהש   יָלתֹו ֶשל רִׁ בִׁ טְּ ֶוה בִׁ קְּ עּור ַהמִׁ ַוַדאי ָחַסר שִׁ  :דְּ
 - ר"ע מברטנורה -

Explications de la Michna 
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י  ִּב ַר  . א מֵּׁ טָּ י  ִנ שֵּׁ ַה ְו

יו  ר, ִאם הָּ ה אֹומֵּׁ ְיהודָּ

ן  ֹו ש א ִר ל  ֶש ו  י לָּ ְג ַר

ַאף  ם,  ִי ַמ ַּב ת  ְגעֹו נֹו

הֹור.   ִני טָּ ִהְטִּביל ַהשֵּׁ

Même la seconde est pur: 
Selon Rabbi Yéhouda, lorsque 
les pieds de la première per-
sonne sont encore dans l'eau, 
l'immersion de la seconde 

personne est valide car on 
considère que l'eau qui se 
trouve sur le corps de la pre-
mière est encore attachée au 
mikvé. 

Explications de la Michna 

ִני ָטהֹור.   ֵּׁ אשֹון ַאף ַהש   ם ֶשֶהֱעָלה ָהרִׁ ּלּו ַהַמיִׁ אִׁ ָהֵוי כְּ יַנן ּגּוד ַאֵחית, וְּ רִׁ ָאמְּ דְּ

ָמָרא  שּו ַבּגְּ לּום. ּוֵפרְּ עּורֹו כְּ שִׁ ַסר מִׁ ֹלא ֶנחְּ ֶוה וְּ קְּ ֵמי מִׁ ין לְּ ֻחָברִׁ גּופֹו ֵהן מְּ בְּ

יָגה   גֹון ֶשָהָיה ָטהֹור ]ַדף יט[  ַדֲחגִׁ ַרָבָנן, כְּ ַמֲעלֹות דְּ הּוָדה ֶאָּלא בְּ י יְּ ֵהר ַרבִׁ ֹלא טִׁ דְּ

יֹות  הְּ ָטַבל לִׁ ַמֲעֵשר וְּ ַמֲעֵשר, אֹו ֶשָהָיה ָטהֹור לְּ יֹות ָטהֹור לְּ הְּ ָטַבל לִׁ ין וְּ ֻחּלִׁ לְּ

ֵאין  ֵרי ַהֹכל ָטֵמא. וְּ בְּ ָטֳהָרה, דִׁ מּוָרה לְּ ָאה גְּ ֻטמְּ רּוָמה. ֲאָבל ַלֲעלֹות מִׁ תְּ ָטהֹור לִׁ

י יְּהּוָדה ַרבִׁ  :ֲהָלָכה כְּ

 - ר"ע מברטנורה -
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 משנה ו

גֹוס  ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהסָּ

ַע  תֹו נֹוגֵּׁ הו, ִמְקצָּ ְוֶהֱעלָּ

ר.   הֹו  ַהַכרַּבַמִים, טָּ

Si on trempe: Toujours dans 
un mikvé contenant tout juste 
la quantité de quarante séa. 

Ségoss: Il s'agit d'un vêtement 
de laine épaisse qui absorbe 
beaucoup d'eau. 

Il est pur:  Toujours selon Rab-
bi Yéhouda, lorsqu'un tel vête-
ment est immergé dans un 
mikvé contenant tout juste 

quarante séa et qu'on le sort, 
tant que le vêtement reste en 
contact avec l’eau, le mikvé 
est pur et il est permis de s'y 
tremper. Car comme pour le 
cas précédent, Rabbi Yéhouda 
considère que l'eau contenue 
dans le vêtement reste liée à 
celle du mikvé, et le volume de 
quarante séa n'est pas altéré. 

ֵבה ָסגֹוס.  ם ַהרְּ י אלבורנו"ס, ּובֹוֵלַע ַמיִׁ ין לֹו ַבֲעָרבִׁ קֹורִׁ ִמְקָצתֹו :  ֶבֶגד ֶצֶמר ָעב, וְּ

ִים ָטהֹור.   ַ מ  ַ ַע ב  ָטַבל בֹו נֹוגֵּׁ ֵרי, וְּ ָצמֹות ַאיְּ ֻצמְּ ָאה מְּ ים סְּ ָבעִׁ ֶוה ֶשֶיש בֹו ַארְּ קְּ מִׁ ּובְּ

ַסר  י ֶשֶנחְּ יש ַהטֹוֵבל ַאף ַעל פִׁ יל בֹו ֶאת ַהָסגֹוס, ָטהֹור ָהאִׁ בִׁ טְּ ַאַחר ֶשהִׁ ָאָדם לְּ

הּוָדה  י יְּ ַרבִׁ ם. וְּ ָצת ַהָסגֹוס נֹוֵגַע ַבַמיִׁ קְּ יַלת ַהָסגֹוס, ֵמַאַחר ֶשמִׁ בִׁ טְּ ֶוה בִׁ קְּ עּור מִׁ שִׁ

יַנן ּגּוד ַאֵחית רִׁ יָרא ֵליּה ָאמְּ בִׁ סְּ יא דִׁ  :  הִׁ

 - ר"ע מברטנורה -

Explications de la Michna 
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ַהַכר ְוַהֶכֶסת ֶשל עֹור, 

ַה  י ִּב ְג ִה ֶש ן  וָּ י כֵּׁ

ן  ִמ ם  ֶה י תֵּׁ ֹו ת ְפ ִש

ם  ִי ַמ ַה  , ם ִי ַמ ַה

 . ן י ִב ו א ְש ן  כָּ ֹו ת ְּב ֶש

L’eau qui est à l’intérieur: 
Lorsqu’on sort un coussin ou 
une couverture de cuir dont 
les rebords ont recueilli trois 
log d’eau [d'un mikvé conte-
nant tout juste quarante séa], 
cette eau qui retombe dans ce 

mikvé l'invalide. Puisque les 
rebords sont considérés 
comme un ustensile, l'eau 
contenue à l'intérieur prend le 
statut d'eau puisée, qui 
comme mentionné au préa-
lable, invalide le mikvé. 

Explications de la Michna 

ִבים.   או  תֹוָכן ש ְ ב ְ ֶׁ ִים ש  ַ ים. ַהמ  לָשה ֻלּגִׁ שְּ ֶוה בִׁ קְּ ים ֶאת ַהמִׁ לִׁ ים ּופֹוסְּ רִׁ חֹוזְּ וְּ

תֹוֵתיֶהן  פְּ יַּה שִׁ בִׁ גְּ ֶשהִׁ ַחֵסר כְּ תְּ נִׁ ֻכָּונֹות וְּ ָאה מְּ ים סְּ ָבעִׁ ֶשֲהֵרי ֹלא ָהיּו בֹו ֶאָּלא ַארְּ

ן ַהַמיִׁם  : מִׁ

 - ר"ע מברטנורה -



-08- 

 

6
 

 משנה ו

ן  יַצד ַיֲעֶשה, ַמְטִּבילָּ כֵּׁ

ְך  ֶר ֶד ם  וַמֲעֶלה אֹותָּ

יֶהם:  שולֵּׁ

Comment faire?: Comment 
tremper un coussin impur ou 
une couverture de cuir impure 
dans un mikvé contenant tout 
juste quarante séa ? 

 

Les parties creuses: Il faut les 
sortir en laissant les parties 
creuses tournées vers l'eau du 
mikvé, pour éviter que l’eau 
ne s'accumule à l'intérieur, et 
prenne le statut « d'eau pui-
sée ». 

ם.   יהֶׁ לֵּׁ ו  ְך ש  רֶׁ ה אֹוָתם ד ֶׁ ַמֲעלֶׁ ֶוה ו  קְּ ָכן ַלמִׁ תֹו ם ֶשבְּ לּו ַהַמיִׁ פְּ ֵדי ֶשֹּלא יִׁ כְּ

לּו ָכל ֵמיָמיו ָפסְּ יִׁ  :  וְּ

 - ר"ע מברטנורה -

Explications de la Michna 
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ת  ֶא ֹו  ב ל  י ִב ְט ִה

י  ִפ ל  ַע ף  ַא  , ה טָּ ִמ ַה

ת  ֹו ע ְק ֹו ש הָּ  י ֶל ְג ַר ֶש

     , ה ֶב עָּ ֶה ט  י ִט ַב

Si on trempe un lit: Il s'agit 
d'un lit dont les pieds sont 
trop hauts pour qu’il puisse 
être  complètement immergé 
dans l'eau d'un mikvé conte-
nant tout juste quarante séa. 

La boue épaisse: Il s'agit de 
boue épaisse, différente de 
celle mentionnée dans pre-
mière Michna qui peut com-

pléter le volume d'un mikvé à 
quarante séa et le rendre ca-
chère. 

Ce lit est pur:  Ce lit immergé 
est pur. 

L’eau l’a devancé: Les pieds 
du lit ont d'abord été trempés 
dans l’eau du mikvé, avant 
d'avoir été enfoncés dans la 
boue. 

ה.   ּטָּ יל ּבֹו ֶאת ַהּמִ ָלּה ִהְטּבִ ְפָשר ְלַהְטִביָלּה כֻּ יָה ְגבֹוהֹות, ְוִאי אֶׁ ַרְגלֶׁ שֶׁ

יָה שֹוְקעֹות  ן ַרְגלֶׁ ָלא ִאם כֵּ ְמָצם, אֶׁ ִשעּורֹו ְמצֻּ ְכַאַחת ְבִמְקוֶׁה ָקָטן ָכזֶׁה שֶׁ

ין ַמְטִביִלין בוֹ  ינֹו ָנרֹוק ְואֵּ אֵּ ה. שֶׁ ָעבֶׁ ִמין.  :  ַבִטיט: הֶׁ ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ֶ ְלַהְטִביל ש 

ְטְבלּו ִיְשְקעּו ַבִטיט, ּוַבַמִים הֻּ  :ָהַרְגַלִים ֹקדֶׁם שֶׁ

 - ר"ע מברטנורה -

Explications de la Michna 

ה, ִמְפֵני ֶשַהַמִים ְמַקְדִמין.  ְטהֹורָּ
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 זמשנה 

ו  י מָּ י ֵמ ֶש ה  ֶו ְק ִמ

ִדין, ּכֹוֵבש ֲאִפּלּו  ְמֻרדָּ

ֲחִביֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו 

Un mikvé dont l’eau s’est 
répartie: Un mikvé dont les 
quarante séa d’eau se sont 
réparties sur une grande sur-
face de sorte qu’il est peu 
profond. Bien que ce mikvé 
contienne le volume requis, 
s'immerger à l'intérieur est 
problématique car on ne peut 

s'immerger entièrement en 
une fois. 

Des fagots de branches: Dans 
ce mikvé peu profond, il con-
vient de placer des fagots ou 
des bottes de joncs alourdis 
par des pierres afin de suréle-
ver le niveau d'eau et per-
mettre l’immersion. 

Explications de la Michna 

ִדים.   יו ְמֻרּדָּ ימָּ ּמֵּ ֶ ַהִמְקוֶׁה ָרָחב ְוַהַמִים ש  ֲחַמת שֶׁ ִקים, מֵּ ין ַהַמִים ֲעמֻּ אֵּ שֶׁ

ה  ין ָכל ּגּופֹו ִמְתַכסֶׁ יֶׁש בֹו ַאְרָבִעים ְסָאה, אֵּ לֹו. ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ ִמְתַפְשִטים ְבכֻּ

.  :  ַבַמִים ְבַבת ַאַחת  ש  ל ִמְקוֶׁה ּכֹובֵּ ָחד שֶׁ  ֲאִפּלּו ֲאִפּלּו ֲאִפּלּו ֲאִפּלּו : ְלַצד אֶׁ

 - ר"ע מברטנורה -
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י  ֵד ְּכ  , ם י ִנ קָּ י  ֵל י ִב ֲח

ֶשִיְתְפחּו ַהַמִים, ְויֹוֵרד 

ֵבל. ַמַחט ֶשִהיא  ְוטֹו

ת  לֹו ֲע ַמ ל  ַע ה  נָּ ְנתּו

Une aiguille: Il s'agit d'une 
aiguille impure qui doit être 
immergée  pour la purifier. 

Posée sur les marches: C'est-à
-dire que l'aiguille est posée 
hors du mikvé, pas au contact 
de l'eau. 

De le grotte: Autrefois, le mik-
vé était un bassin creusé dans 
des grottes à l'abri des regards 
et pourvu de marches pour y 
accéder. 

 

ִנים. ִצים ְוקָּ י עֵּ ִחְלקֹו, ֲאִפלּו ָהִכי  ֲאִפּלּו ֲחִבילֵּ ה ְכִמְקוֶׁה שֶׁ ְוַאף ַעל ַּגב ְדִנְראֶׁ

ִצים  ָהעֵּ ש ְדָנַקט, ִמְפנֵּי שֶׁ ן, ֹלא ָהוֵּי ִחלּוק. ְוכֹובֵּ ינֵּיהֶׁ הֹוִאיל ְוַהַמִים ִנְכָנִסין בֵּ

ִיָכְנסּו ַתַחת  י שֶׁ ם ֲאָבִנים ְכדֵּ יהֶׁ ְוַהָקִנים ָצִפים ַעל ְפנֵּי ַהַמִים, ְוָצִריְך ִלְכֹבש ֲעלֵּ

ִים.  : ַהַמִים  ִביא ַבּמַ ה מֹוִליְך ּומֵּ יָּ ַע ַהַמִים ְבָיָדיו הָּ ַבר : ְמַנְענֵּ עָּ ֶ ן ש  יוָּ  ּכֵּ

 - ר"ע מברטנורה -

Explications de la Michna 
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 זמשנה 

יָּה מֹוִליְך  ה, הָּ רָּ ַהְמעָּ

ן  וָּ י ֵּכ ם,  ִי ַמ ַב ּוֵמִביא 

ל,  ַג ַה הָּ  י ֶל עָּ ַבר  ֶשעָּ

ה:  ְטהֹורָּ

Va et vient: On posait l'aiguille 
sur les marches parce qu’on 
craignait qu’elle tombe lors de 
son immersion  et se perde 
dans le mikvé. 

Le remous: On remuait avec la 
main l’eau du mikvé d’avant 
en arrière  pour que le remous 
couvre l'aiguille posée sur la 
marche. 

Elle est pure: Comment se fait
-il qu'une telle immersion soit 
valide ? C'est parce que les 
marches de ce mikvé sont 

considérées comme les «  חֹוֵרי
 cavités et crevasses » du/ְוִסְדֵקי

mikvé, selon le principe « ל ָּ כ 
ִמְקֶוה/   ְקֶוה ֲהֵרי הו א כ ְ ב ַלמ ִ ַהְמעֹרָּ
tout ce qui est lié au mikvé est 
considéré comme le mik-
vé » (Michna Mikvaot 6;1). Mais 
cette sorte d'immersion n'est 
valide que si le remous reste 
en contact avec l’eau du mik-
vé. Dans le cas inverse, s’il se 
déconnecte du mikvé de qua-
rante séa, ce reflux perd sa 
capacité de purifier (Roch-Hilkhot 

Mikvaot §23). 

Explications de la Michna 

ל.   ַבר ַהּגַ עָּ ֶ ן ש  יוָּ ָנח ָבּה ְוָצפּו ּכֵּ ַהַמַחט מֻּ ל ִמְקוֶׁה שֶׁ ל ַמִים ַעל ַהַמֲעָלה שֶׁ שֶׁ

ן ִתֹפל ַבַמִים,  א פֶׁ ַהַמַחט ַדָקה ּוְקַטָנה ְוָירֵּ י ַהַּגל ַעל ַהַמַחט, ְטהֹוָרה. ּוְלִפי שֶׁ מֵּ

ן ְך ְלַהְטִביָלּה כֵּ רֶׁ  :דֶׁ

 - ר"ע מברטנורה -



Après l'étude il sera bon de réciter la   requête   suivante:

ן צון י רצ הי ןיה צון י רצ הי ינו יה תי בות י אב אלתהי וי ינו   להי יך  ה׳ אל ני פ  ל פ מל  
ל ב י קב תפ נו , שפ שי עות ופ נו   רי צפ יות נו   אי רפ ות ב  ילינו   צל מב נו ,  י כ  לפ מב
, יך  ני פ  לפ נו   דפ מב ל  ר  י שר אב נו   ו די מ  לל ים  מל חב רב ו בפ ד  סי חי ב פ

ת: מב שרפ שר נל פי ת ני נו חב מפ כו ת ו לל זפ לל
   nom du défunt(e) ן ת/(fils de)ב י    nom de sa mère (fille de)ב ב

ך  די בות כפ א  י ס  כל י  ני פפ לל רו חב  ת  חב נב ו לפ ן  צות ר  לפ לו   עב י ב וב
י די כ פ  , ך  י ל  טב ת  רות אות ת  עב פפ יל ת  עב פפ שרל לייה   ע  יעב  ל פ  שרפ הב לפ
ת נות ליהפ יך  ופ ני ר פ   אות ר ב י אות ן, לפ יות לפ ן עי די ן עי גב ס לפ ני כ   ת ל י שר
ן די ן עי גב ה ב פ נ  כות ה נפ נו ח  ה  מפ ייה ל  הפ תל . ופ ך  תפ ינ  כל יו שרפ ז ל מל
דו  מפ עב י ב ים. וב יקל ד ל ל צב י ן שר תב צב חל מפ ים ב פ מל י   ל הב ה כ   בב ש  מות
. ה  ד  עב ב ב ב יץ טות לל מפ הב ל ה לפ עפ י מב ני מות ים הב כל א  לפ לייה  מב ע 
ת מות י שר  הב ל  כ   כו ת  זפ ו בל  . יה  תי י ות כי זפ יך   ני פ  לפ או   רפ קפ י ל וב
ים פל צתרב מפ הב ים ופ זל מו  רפ הב ים ופ אל צפ י ות ת הב דות ות ס  הב ים ופ רו פל צי הב ופ
ת חות נ  ו מפ ת  נות ב   רפ ק  כ פ ה  נ   לי ב פ קב תפ נו   דפ מב ל   י שר ו ד  מ  ל ל ב ב
ע שרב י פ  הב יא  ל  כב לפ ת  אות ר  נות ה  ני עב תב ק  די צי ו בפ ים,  חל חות נל ופ
י ל מי עב ם ופ יל מב שר   ר הב עב ה  שרב חו  ל  ת פ פפ י ל את. וב ט   ם חב תי ה  ו לפ
ך  יתי ב י ן  עות מפ ב ל יבו ה  של יות ופ וו ה,  לפ י ל ופ לו ה  הב נב יפ ת  נו חות מפ
ן כי ות ן, שר יות לפ ר עי תי סי ירו ה ב פ תל ספ י  , ופ ך  די בות ן כ פ ב כ  שרפ ם מל קות ו מפ
ע ר  ן  ט  שט   מל ה   יע  שרל הות ו לפ יל ה  צ ל הב לפ ן,  יות בפ חי רו ם 



ת נו חב מפ ד ב ל בות ה כ   תב נו חב ייה מפ הפ תל ים ופ על ים ר  גל רפ טפ קב מפ ו מל
ל נו חו  עב ם י  לות בתא שר  יב י  תל כפ דל ח. כ פ טב בי ט ו  קי שרפ ם הב לות שר 
ץ קי לבה לפ ר  גות מתד לפ עב ב ת  י ד שר . עב חות כות ליךפ נפ ם הות ת  בות כ פ שרפ מל
ת וי מ   הב בע  ל  ב ל תו ב  כ   י שר א  ר  קפ מל נות  ב פ יים  קב תפ יל ופ ין.  מל י   הב
ים. נל ל פ   ל כ   עב ה מי ע  מפ ים ד ל לתהל י אל דתנ  ה אב ח  ח ו מ  צב ני ל 
ר. ב י י ה׳ ד ל ץ כ ל רי א  ל ה  ל כ   עב יר מי סל י  ות  מ  ת עב ב פ  רפ חי ופ
ר תאמב ת  י,  ד ב ב שר ל  אי ים  ב ל רב ה  יך   מי חב רב ב פ ה׳  ה  ת   אב ופ
ר א  שרפ נ ל הב ה  ני חב ב מ  הב ה  ט  ל פ מב א ה׳  נ   א  י.  ד ב ינו   תי רות צ  לפ
ל עב ל  ה ופ אי ג פ ל הב ה עב יא  רל ק פ ת הב לייה  אי א אי ר  קפ ה. ופ ט  לפ פפ לל
ה. זו ר  ה פפ ץ שטי ב י קב אתל ו לפ גפ ך  לל תפ ין זו ל  י אי ה, כ ל מו ר  ת פ הב
ל ית אי ליה ב י עב נב ה ופ קו מ  נ  ל ופ אי ות י ון ג  צל בתא לפ ה י  ר  הי ו מפ

ם  עב י נת יהל ן: ול צות י ר  הל ן יפ י ן, כ  מי ינו ה׳א  לי ע  ינו   לתהי אל  
הו . ני נפ ות כ  ינו   די ה י  שטי עב ו מב ינו   לי ה ע  נ  נפ ות כ  ינו   די ה י  שטי עב ו מב
ך  ה׳ י לפ תל ל   פל י ת פ נל אב ן: וב מי א  ן ופ מי ל ם א  עות רו ךפ ה׳ לפ ב  
: ך  עי שרפ ת יל מי אל י ב י נל ני ך  עב ד פ ספ רתב חב ים ב פ לתהל ן אל צות ת ר  עי
י: לל אב גת י ופ יך  ה' צו רל ני פ  י לפ ב ל ן לל יות גפ הי י ופ י פל רי מפ ן אל צות ר  יו  לפ הפ יל



ךפ יכ  פל ל, לפ אי ר  שטפ ת יל ת אי ות כ  זב רו ךפ הו א לפ שר ב   דות ק   ה הב צ  ר ר  מי א אות י  שרפ קב ן עב ה ב י י  נפ נב י חב ב ל רל
יר: ד ל אפ יב ה ופ ר  ות יל ת  ד ל גפ , יב קות דפ ן צל עב מב ץ לפ פי ה ח  התו  ר יפ מב אל י נ  י ת, שר ות צפ ה ו מל ר  ות ם ת  הי ה ל  ב   רפ הל

En présence d'un minyane, on récite après l'étude le Kadich “âl Israël”:  

ל דלצ גלצ תה א. יי ב   ה  רב מי שר שרפ ד ב קב תפ יל ן] ופ מי  [א 

ח מב צפ יב ופ ה,  כו תי לפ מב יךפ  לל מפ יב ופ ה,  עו תי רפ כ ל א,  ר  בפ י  ד ל א  מ  לפ ע  ב פ
 . ה  יחי שרל ב מפ רי יק  ה, ול ני ק  רפ י ן]פ  מי  [א 

ן יכון ילי חצ ל אבלה ג  עב ב ב ל,  אי ר  שטפ יל ית  ב י ל  כ  דפ י  י י חב ו בפ ן  יכות מי יות ו בפ  
ן.  מי רו  א  מפ אל יב, ופ רל ן ק  מב זפ ן]ו בל מי  [א 

א הי .יה ךפ רב ב   תפ א יל י   מב לפ י ע  מי לפ ע  לבם ו לפ ע  לפ ךפ  רב ב  א מפ ב   יה  רב מי  שרפ
ר. ד   הב תפ יל ופ א.  י שט  נב תפ יל ופ ם.  מב רות תפ יל ופ ר.  אב פ   תפ יל ופ ח.  ב ב ב ת  שרפ יל ופ

יךפ הו א.  רל א, ב פ שר  דפ קי ה  ד פ מי ל שרפ ל   הב תפ יל יה. ופ ל  עב תפ יל ן]ופ מי  [א 

א ללא עי א,לה ת  מ  חל ני ופ א  ת  ח  ב פ שרפ י ת  א,  ת  יר  שרל א  ת  כ  רפ ב ל ל  כ   ן  מל  
ן:  מי רו  א  מפ אל א, ופ מ  לפ ע  ן ב פ יר  מל אב ן]ד ב מי [א 

ל אי רא שרה יי ל  י עצ ידי מל לפ ב ל-ת  ל-כ   עב ופ ן  יהות ידי מל לפ ב ת  ל  עב ופ ן  נ  ב   רב ל  עב ופ
י דל ין ופ די א ה  ר  תפ אב י בפ א, ד ל ת   ישרפ ד ל א קב ת  יפ רב אות ן ב פ י קל ספ ע  ן, דפ יהות ידי מל לפ תב
א ד   ספ חל א ופ נ   א חל מ  ל  ן, שרפ הות ו לפ ן  כות א ו לפ נ  א ל  הי ר, יפ תב אב ר וב תב ל-אב כ  בפ

ן. מי רו  א  מפ אל א, ופ ע  רפ אב א ופ י   מב י שרפ ארי ם מ  ד  ן קד , מל י מי חב רב ן]ופ מי [א 

א מא לא שלה א  הי היה ו ע  ישר ול ע  ב  שט  ופ ים  י ל חב א,  י   מב שרפ ן  מל א  ב   רב  
ח יוב רי ופ ה  ר  פ   כב ופ ה  יח  לל ו ספ ל  ה  אי ו גפ ה  פו א  ו רפ א  ב  יז  י שר ופ ה  מ  ח  ני ופ

ן.  מי רו  א  מפ אל ל ופ אי ר  שטפ ות יל מ  ל עב כ  נו  ו לפ ל ה. ל  צ   הב ן] ופ מי [א 

ם לון א של ה  ה שר םעון לות שר  ה  שטי עב יב ו  י מ  חב רב ב פ הו א  יו,  מ  רות מפ בל  
ן. מי רו  א  מפ אל ל, ופ אי ר  שטפ ות יל מ  ל עב ל כ   עב ינו  ופ לי ן.] ע  מי [א 



Pour un homme

ם  י ב של ם טון י ב של דות טון לפ ו   ם הל י ות ת מל וי מ   ם הב יות ב ופ ן טות מי י שר  מל
ל ם, עב חי ירב מתל ול חפ יב ס ופ חות יו, הו א י  יתות  רל ל ב פ ל כ   ם עב חי רב מפ הב

ל  ה שי מ  שר  ש רו חב ו נפ פי ני
nom du défunt ן  nom de sa mère ב י

ן. די ן עי גב ו  ב פ נ  יחי נל רו חב ה' ת פ

Pour une femme

ל יי ת חצ ה של לאי יי ת חצ ה של ה  אי ר  כפ ים מל ינל נל פ פ  חתק מל ר  א ופ צ  מפ י יל מל
ל ם, עב חי ירב מתל ול חפ יב ס ופ חות יו, הו א י  יתות  רל ל ב פ ל כ   ם עב חי רב מפ הב

ל ה שי מ  שר  ש רו חב ו נפ פי ני
 nom de la défunte ת  nom de sa mère ב ב

ן. די ן עי גב ה ב פ נ  יחי נל רו חב ה' ת פ



notez ci-dessous le nom et la date de décès des personnes
pour lesquelles vous désirez étudier

_________________ben-fils / bat-fille de ______________

décédé(e) le________________________

_________________ben-fils / bat-fille de ______________

décédé(e) le________________________

_________________ben-fils / bat-fille de ______________

décédé(e) le________________________

_________________ben-fils / bat-fille de ______________

décédé(e) le________________________


