Quelques 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 Rambam 3 « כם ל טה מט ימ יאין יבין םא םדם יבין כי לי ים יבין
תורה יבין ןשני מט ממאו מב מט ממ םאה ןשל יד מב יר ןיהן יאין לם ןהן
מורה ןשל ם
ןשני מט ממאו מט ממ םאה מח ם
 םט רה םרה ןאלם א יב מט יבילם ה מב טמיי ם טה מניקוי ין מב טק מר טקע/Tout souillé, que ce soit un
homme ou un objet, qu'il ait contracté une impureté sévère
1

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

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 impureté 4. 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
4

Rachi Vayikra 11;36
Vayikra 15;16
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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.

6

Vayikra 11;36

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

אלתהי ינ פו ופ אלתהי י אב בות יתינופ,
צון למ פלפנייך ﬣ׳ ל
יה יהי צר ן
שי פי בחעליה לפ רצות ן לל פמופד זיה שי אבנח חנ פו לות פמ לדים לפ שי ם
נל פש חמת  nom du défuntפיבן  .nom de sa mèreו לפבזפ כופת לל פמופד
זיה ,האי ל הח גפ דות ל הח ל פגבפ ות ר ופ הח נפ ות רא שות כי ן חעד ופ קדות ש
ל פב פצרות ר הח חח פליים .ופ לת פמחתל
פשמות  ,שי לפת פצרתר נל פשמתות
שחטא
ופ לת פסלחח ו פפתכח פ יפר ופ לת פמחי ה ופ לת פמחתק כפ ל חמה פ ח י
ופ עוח ה ופפ חשע לפ פנייך ,אות עשה דפ בר שי לפ תא פלכ פרצות ניך.
ופ אח ל לפתזפ פכר לות שופם חי פטא ופ עות ן ופי חשע וח בעבי רה ,אי לפ א
פכל הח לפמ פצות ת שי עשה לפתזפ פכ ירם לות לפ טות בה .ופ רופחות
יע פבחי ליק הח יפות פש לבים פבגח ן יע פדן ,ופ נל פשמתות לפת פת חעדפי ן
פ חת פר ל פג ח
חפבטופב הח פצפופן חל ח פצדפל ליקים ופ ת לשיב פבכבות ד פמנופחתות ,
ופלפ יקץ הח פי למין י בחעמתד לפ גות רלות  .ופ יל לפ ויה אי ליו הח שלות ם ,ופ חעל
למ פחש פכבות יבתא שלות ם ,פכ לד פכ לתיב יבתא שלות ם ינופח פו חעל
למ פש פכבות תם .הופא ופ כל פבניי יל פשראי ל הח פשות כפ לבים לע פמות
ל פב פכלחל הרח לבמים ופ הח פסלל יחות ת .אמי ן ,פ יכן יפ להי רצות ן :יל פהי פו
לפ רצות ן לא פמ לרי לפי ופ הי גפ יות ן לל ל פבי לפ פנייך ﬣ׳ צו לפרי ופ גות אבלל י:
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משנה א

1

ֲלין ֶאת ַה ִמ ְקוֶה
ִ יֵׁש ַמע
 ּפוֹ ְס ִל ין,ְו ֹל א ּפוֹ ְס ִל ין
 ֹל א, ְו ֹל א ַמ ֲע ִל י ן
ַמ ֲע ִל ין ְו ֹל א ּפוֹ ְס ִל י ן

-  ר"ע מברטנורה-

.אּובין
ִ ֻגין ְׁש
ִ  ִב ְׁש ֹל ָּשה ל.פו ְסלִ ין
ֹ  ְולֹא:ימין ְׁל ַא ְׁר ָּב ִעים ְׁס ָּאה
ִ  ַמ ְׁש ִל.ֵי ׁש ַמ ֲעלִ ין
:ֻלהּו ְׁמ ָּפ ֵרש ֵכיצַד
ְׁ וְׁ כ
Explications de la Michna

Certaines [matières sont
aptes à] compléter le [volume
du] mikvé: Quarante séa d'eau
est la quantité minimum évaluée 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.

de trois log . Trois log représentent un peu plus d'un litre
(1 log = 34,5 cl).
Certaines [matières] l'invalident: D'autres matières, par
contre, invalident un mikvé si
elles ont une quantité d'au
moins trois log. Elles ne peuvent pas compléter les quarante 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.

Ne l'invalident pas: Ces matières n'invalident pas le mikvé
si elles y tombent en quantité
-3-

משנה א

ֵא ּל ּו ַמ ֲע ִל י ן ְו ֹל א
,  ַה ֶש ֶל ג: ּפ וֹ ְס ִל י ן
 ְו ַה ְכ פ וֹ ר, ְו ַה ָּב ָּר ד
, ְו ַה ְג ִל י ד ְו ַה ֶמ ַל ח
. ְו ַה ִט י ט ַה ָּנ ר וֹ ק
-  ר"ע מברטנורה-

 ַמיִם ֶׁש ָּק ְׁפאּו ַעל ְׁפנֵי ָּה ָּא ֶׁרץ א ֹו ַעל. ְגלִ יד: ְׁג ָּש ִמים ֶׁשּיו ְֹׁר ִדין ִנ ְׁק ִפים.פור
ֹ הַ ְכ
1

:ֲשה ְׁכמ ֹו ֹרק
ָּ וְׁר ִקיק ֶׁש ַנע
ָּ  ִטיט ַר ְׁך.רוק
ֹ  ִטיט הַ ָּנ:ְׁפנֵי ַה ַמיִם
Explications de la Michna

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

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.

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 boue: De la boue fraîche
assez liquide pour qu’on
puisse la transvaser d’un récipient à un autre (Souka 19b Rachi).
Toutes les substances indiquées 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-

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.)
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: ָּא ַמ ר ַר ִב י ֲע ִק י ָּב א
ָּה יָּה ַר ִב י ִי ְׁש ָּמ ֵע אל
: ָּד ן ְכ ֶנ ְג ִד י ל וֹ ַמ ר
ַה ֶש ֶל ג ֵא ינוֹ ַמ ֲע ֶל ה
 ְו ֵה ִעידּו.ֶאת ַה ִמ ְק וֶה
, ֹיד ָּבא ִמ ְשמו
ְ ַא ְנ ֵׁשי ֵמ
 ְצ אּו:ֶׁש ָּא ַמ ר ָּל ֶה ם
ְו ָּה ִב יאּו ֶׁש ֶל ג ַו ֲע ׁשּו
ִמ ְק ֶו ה ַב ְת ִח ָּּל ה
Explications de la Michna

chère. Ces matières ne rendent 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.

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 permis de remplir un mikvé de
neige, même a priori.

Car il leur disait: Lorsqu'ils
devaient construire un mikvé.
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משנה א

משנה א

נּור י
ִ ַר ִב י יוֹ ָּח ָּנ ן ֶב ן
 ֶא ֶב ן ַה ָּב ָּר ד: א וֹ ֵמ ר
יצ ד ַמ ֲע ִל ין
ַ  ֵכ.ַכ ַמ ִי ם
ּפ וֹ ְס ִל י ן
ְו ֹל א
-  ר"ע מברטנורה-

1

.וְׁלא ַמ ֲע ִלים
ֹ אּובים ְׁד ָּא ְׁמ ִרינַן ְׁל ַק ָּמן פ ֹו ְׁס ִלים
ִ  ְׁכ ַמ ִי ם ְׁש. ֶאבֶ ן הַ ָּב ָּרד ַכ ָּמיִ ם
יד ָּב א ֶׁשע ֹו ִשין
ְׁ דּות ן ֶׁשל ַא ְׁנ ֵשי ֵמ
ָּ  ַו ֲה ָּל ָּכה ְׁכ ֵע.נּורי
ִ וְׁאין ֲה ָּל ָּכ ה ְׁכ ַר ִבי י ֹו ָּח נָּן ֶׁב ן
ֵ
:ֲפלּו ְׁל ַכ ְׁת ִחלָּה
ִ ִמ ְׁקוֶׁה ִמן ַה ֶׁשלֶׁג א

Explications de la Michna

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

Comment compléter: Comment complète-t-on le mikvé sans l’invalider ? Après
avoir énuméré les différentes matières qui complètent et n'invalident pas,
la Michna explique comment fonctionne cet ajout.
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משנה א

1

ִמ ְק ֶו ה ֶׁש ֶי ׁש ב וֹ
ַא ְר ָּב ִע ים ְס ָּא ה ָּח ֵס ר
ָּפל ֵמ ֶהם ְס ָּאה
ַא ַחת ,נ ַ
ְל ת וֹ כ וֹ ְ ,ו ֶה ֱע ַל ת ּו ,
ִנ ְמ ְצ אּו ַמ ֲע ִל ין ְו ֹל א
ּפוֹ ְס ִל ין .יֵׁש ַמ ֲע ִל ין
 -ר"ע מברטנורה -

ֲרי
אּוביןֶׁ .שה ֵ
ֻגין ְׁש ִ
פו ְסלִ יןִ .ב ְׁש ֹל ָּש ה ל ִ
נִ ְמ ְצאו ַמ ֲעלִ יןֶׁ .ש ִה ְׁש ִלימּוהּוְ :ולֹא ֹ
ִפ ָּסל ַה ִמ ְׁקוֶׁה ְׁב ָּכ ְׁך:
וְׁלא נ ְׁ
ֻגיןֹ ,
ֹתר ִמ ְׁש ֹל ָּשה ל ִ
ְׁס ָּאה ִהיא ַה ְׁר ֵבה יו ֵ
Explications de la Michna

Une séa de ces matières
tombe à l’intérieur: Lorsqu'il tombe à l’intérieur du

mikvé une séa d'une des
matières énoncées précédemment et le complète.
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ֵא ּל ּו פ וֹ ְס ִל י ן ְו ֹל א
 ֵב ין, ַה ַמ ִי ם,ַמ ֲע ִל י ן
,ְט ֵמ ִאים ֵבין ְטהוֹ ִרים
ּו ֵמ י ְכ ָב ִש י ם ּו ֵמ י
 ְו ַה ֶּת ֶּמ ד ַע ד,ְש ָל קוֹ ת
. ֶּה ֱח ִמ י ץ
ֶּש ֹּל א
-  ר"ע מברטנורה-

 ַמ ִי ם ֶׁש ָּכ ְׁבשּו ָּב ֶׁה ן. מֵ י ְכבָ ִשים:  ֵּבין ְׁט ֵּמ ִאין ֵּבין ְׁט ה ֹו ִרים.אּובין
ִ  ְׁש.הַ ַמיִ ם
. ְוהַ ֶּתמֶּ ד: ַמ ִים ֶׁש ָּש ְׁלקּו ָּב ֶׁה ן ְׁש ָּל ק ֹו ת.קות
ֹ ָ ומֵ י ְשל:ֵּיתים א ֹו ִמינֵּי יְׁ ָּרק ֹו ת
ִ ז
 ְׁד ִא ם.של ֹא הֶּ ח ֱִמיץ
ֶּ  עַ ד:יה ן ַמ ִי ם
ֶׁ ָּת ן ֲע ֵּל
ַ ָּג ים א ֹו ְׁש ָּמ ִר ים ֶׁש נ
ִ ַח ְׁר ַצ ִנ ים וְׁ ז
: נִדוֹן ְׁכ ֵּמי ֵּפרוֹת,ֱמיץ
ִ ֶׁהח
Explications de la Michna

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

L’eau de cuisson: De l'eau de
cuisson de légumes.
Témède: Le témède est un jus
obtenu à partir de la macération des pépins de raisin, du
zeste de raisin ou de la levure
de vin dans l'eau.

Saumure: De l’eau saumu-

rée issue de la macération
d’olives ou d'autres légumes.
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משנה ב

משנה ב

2

ֵכ י ַצ ד ּפ וֹ ְס ִל י ן ְו ֹל א
ֹ ִמ ְקוֶּה ֶּשיֶּש בו.ַמ ֲע ִלין
ַא ְר ָב ִע ים ְס ָא ה ָח ֵס ר
 ְו ָנ ַפ ל ֵמ ֶּה ן, ֹק ְר ט וֹ ב
 ֹל א, ֹֹק ְר טוֹ ב ְל תוֹ כו
ֹ ּפ וֹ ְס ל ו, ֶּה ֱע ָל ה ּו
. ִב ְש ל ָש ה ֻל ִג י ן
-  ר"ע מברטנורה-

:וְׁא ְׁר ָּב ָּעה ְׁב ֹלג
ַ  ֶׁא ָּחד ִמ ִש ִשים.טוב
ֹ ק ְֹר
Explications de la Michna

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

Toutes les substances que l'on
vient d'énumérer qui viendraient à tomber dans un mikvé 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 invalider le mikvé.

Un log: Un log (loguin au pluriel) est une mesure de volume des liquides qui équivaut
au volume de six œufs de
poule de taille moyenne. Trois
log représentent environ 1,06
litre.
-01-
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2

ֲא ָב ל ְש ָא ר ַה ַמ ְש ִק ין,
ּומ י ֵפ רוֹ תְ ,ו ַה ִצ יר,
ֵ
ְו ַה ֻמ ְר ָי ס ְ ,ו ַה ֶּת ֶּמ ד
ִמ ֶּש ֶּה ֱח ִמ יץְּ ,פ ָע ִמ ים
ַמ ֲע ִל י ן ּו ְפ ָע ִמ י ם
יצד.
ֶּש ֵאי ָנ ן ַמ ֲע ִליןֵ .כ ַ
ִמ ְק ֶּו ה ֶּש ֶּי ש ב וֹ
ַא ְר ָב ִע ים ְס ָא ה ָח ֵס ר
ַא ַח ת ָ ,נ ַפ ל ְל ת וֹ כ וֹ
ְס ָא ה ֵמ ֶּה ם ֹ ,ל א
ֶּה ֱע ָל ה ּו .
 -ר"ע מברטנורה -

ָּתן
ְפעָ ִמים ַמ ֲעלִ יןְׁ .כ ִד ְׁמ ָּפ ֵּרשְׁ ,כ ֶׁשיֵּש ַב ִמ ְׁקוֶׁה ַא ְׁר ָּב ִעים ְׁס ָּאה ַמ ִים ְׁכ ֵּש ִרים ,וְׁנ ַ
ַחד,
ּומי ֵּפר ֹות ְׁמ ֹע ָּר ִבים י ַ
ָּטל ְׁס ָּאה ִמ ֶׁמנּו ַמיִם ֵּ
וְׁא ַחר ָּכ ְׁך נ ַ
ב ֹו ְׁס ָּאה ֵּמי ֵּפר ֹותַ ,
ימ ים ֶׁא ת ַה ִמ ְׁק וֶׁה :
ֲה ֵּר י ָּכ ל ַה ְׁס ָּא ה ֶׁש ל ֵּמ י ֵּפ ר ֹו ת ֶׁש ִנ ְׁש ֲא ָּר ה ַב ִמ ְׁק וֶׁה ַמ ְׁש ִל ִ
ְפעָ ִמים ֵאין ַמ ֲעלִ יןִ .כ ְׁד ָּק ָּתנֵּי ְׁב ִמ ְׁקוֶׁה ֶׁשיֶׁש ב ֹו ַא ְׁר ָּב ִעים ְׁס ָּאה ָּח ֵּסר ַא ַחת :
Explications de la Michna

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

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

Mouriasse : Le mouriasse est
la graisse du poisson salé.

Jus de fruit: Il s'agit d'un véritable jus de fruit (100%).
-00-

משנה ב

,ָהיּו בוֹ ַא ְר ָב ִעים ְס ָאה
,ָתן ְס ָאה ְו ָנ ַטל ְס ָאה
ַנ
:ֲה ֵרי זֶּה ָכ ֵשר
Explications de la Michna

2

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

C’est cachère: Le mikvé est
cachère puisqu'au moment où
l'on y a versé un de ces liquides, 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.

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)

-01-

משנה ג

-  ר"ע מברטנורה-

:יבא ִשּנּוי ַּמ ְר ֶאה
ָ ֲש
ִ ָחת ֵּכ ִלים לָא ח
ַּ  ַּד ֲהד.שר
ֵׁ ְו ִׁשנּ ּו ֶאת ַמ ְר ָאיו ּ ָכ
Explications de la Michna

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

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.

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

-41-
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ֵית ים
ִ יח ּבוֹ ַס ֵל י ז
ַ ֵה ִד
 ְו ִש ּנ ּו,ְו ַס ֵל י ֲע ָנ ִב ים
.  ָכ ֵש ר, ֶא ת ַמ ְר ָא י ו

משנה ג

3

 ֵמ י,ַר ִּב י יוֹ ֵס י אוֹ ֵמ ר
ַֹה ֶצ ַב ע ּפוֹ ְס ִל ין אוֹ תו
 ְו ֵא י ָנ ן,לש ה ֻל ִג ין
ָ ִב ְש
ּפוֹ ְס ִל ין אוֹ תוֹ ְב ִש ּנּוי
ֹ ָנ ַפ ל ְל תוֹ כו.ַמ ְר ֶא ה
 ְו ִש ּנּו ֶא ת,ּומ ַח ל
ֹ ,ַי ִי ן
.  ָּפ ס ּו ל, ַמ ְר ָא י ו
-  ר"ע מברטנורה-

:  ִמ ּׁשּום ְד ִצ ְב ָע א ֵּל ית ֵּב יּה ְמ ָש ָש א.תו ְב ִׁשנּ וּי ַמ ְר ֶאה
ֹ או
ֹ ְו ֵׁאין ּפ ֹו ְסלִׁ ים
:ֵּיתים
ִ  ַּמיִם ַּהּיו ְֹצ ִאים ִמן ַּהז.מֹחַ ל
Explications de la Michna

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 obtenue 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 immergé dans l’eau.
-41-

ַמ ִת ין
ְ  י.יצ ד ַי ֲע ֶש ה
ַ ֵכ
ֵרדּו ְג ָש ִמים
ְ לוֹ ַעד ֶשי
ְו ַי ְח ְז ר ּו ַמ ְר ֵא י ֶה ן
ֹ ָהיּו בו.ְל ַמ ְר ֵאה ַה ָמיִם
, ַא ְר ָּב ִע י ם ְס ָא ה
ְמ ַמ ֵל א ַב ָכ ֵת ף ְו נוֹ ֵת ן
ְל תוֹ כוֹ ַע ד ֶש ַי ְח ְז ר ּו
ַמ ְר ֵא י ֶה ן ְל ַמ ְר ֵא ה
:ַה ָמיִם
-  ר"ע מברטנורה-

, ִד ְב ָח ֵּסר ָע ְס ִקינַּן, ִד ְל ַּמ ֹלאת ַּב ָכ ֵּתף ִאי ֶא ְפ ָשר.ש ִׁמים
ָ ְש ּי ְֵׁרד ּו ג
ֶ יַ ְמ ִּׁתין עַ ד
אּוב ים
ִ  ְד ִמ ְק וֶה ָש ֵּל ם ֵּא ין ַּה ְּׁש. ְמ ַמ ּלֵׁא בַ ּ ָכ ֵׁתף: ֶש הּוא ִנ ְפ ָס ל ִב ְש ֹל ָש ה ֻל ִג ין
:ֹס ִלים אוֹת ֹו ְלע ֹו ָלם
ְ ּפו
Explications de la Michna

Comment peut-il faire ?: Comment faire pour cachériser le
mikvé ? Il faut attendre que
l'eau de pluie tombe et rende
à l'eau du mikvé son apparence 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.
-41-
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משנה ג

ָֹנ ַפ ל ְל ת וֹ כ וֹ ַי ִי ן א ו
ֹמ ַח ל ְו ִש ּנ ּו ִמ ְק ָצ ת
ֹ ִא ם ֵא ין ּבו,ַמ ְר ָא יו
ַמ ְר ֵאה ַמ ִי ם ַא ְר ָּב ִעים
 ֲה ֵר י ֶז ה ֹל א, ,ְס ָא ה
-  ר"ע מברטנורה-

 ִאם ֵאין ַּב ִמ ְקוֶה ַּא ְר ָּב ִעים ְס ָּאה ֶשיֵש.ֵאין ּב ֹו ַמ ְר ֵאה ַמיִ ם ַא ְר ּ ָּב ִעים ְס ָּאה
.ֲפּלּו ְבאוֹת ֹו צַּד ֶשיֶש ב ֹו ַּמ ְר ֵאה ַּמיִם
ִ ִט ֹבל ְבאוֹת ֹו ִמ ְקוֶה א
ְ  ֹלא י,ָּב ֶהן ַּמ ְר ֵאה ַּמיִם
: ֹלא ָּע ְל ָּתה ל ֹו ְט ִבילָּה,ְאם ָּט ַּבל
ִו
Explications de la Michna

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.

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.

Sont tombés à l’intérieur: Si

l'un de ces liquides est tombé dans un mikvé complet

-81-

4

משנה ד

משנה ד

: ִֹט ֹּבל ּבו
ְ ֲה ֵרי זֶה ֹלא י
Explications de la Michna

On ne pourra pas s'y immerger: 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 tremper, 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 modifiant légèrement l'apparence
d’une partie de l'eau, on pourra se tremper dans la partie
d'eau limpide.

4
-81-

משנה ה

, ְׁש ל ָׁש ה ֻל ִּג י ן ַמ יִּ ם
וְׁ ָׁנ ַפ ל ְׁל תוֹ ָׁכ ן ֹק ְׁר טוֹ ב
 ַו ֲה ֵר י ַמ ְׁר ֵא י ֶה ן, ַי יִּ ן
, ְׁכ ַמ ְׁר ֵא ה ַה ַי יִּ ן
5

-  ר"ע מברטנורה-

ּומי ֵפרוֹת ֵאין ּפ ֹו ְס ִלין
ֵ ,ְהן ִנ ְר ִאין ְכ ַייִן
ֵ ֹאיל ו
ִ  הו.ְּונָ ְפל ּו לְ ִמ ְקוֶ ה לֹא ְפסָ לוּהו
:ֻגין
ִ ִב ְש ֹל ָׁשה ל
Explications de la Michna

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

l'on parle d'une quantité infime. 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.

Michna 2)

Kortov: Le terme de Kortov est
généralement utilisé lorsque

-22-
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 ֹל א, וְׁ ָׁנ ְׁפ ל ּו ְׁל ִּמ ְׁק ֶו ה
לש ה ֻל ִּגין
ָׁ  ְׁש.ְׁפ ָׁסלּוהּו
, ַמ יִּ ם ָׁח ֵס ר ֹק ְׁר ט וֹ ב
Explications de la Michna

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

5

de vin. Bien que de l’eau puisée 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 enseigné plus haut (voir Michna 2),
un volume de trois log de vin
n'invalide pas un mikvé.

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

-22-

 וְׁ ָׁנ ַפ ל,ָׁח ֵס ר ֹק ְׁר טוֹ ב
,ְׁל תוֹ ָׁכ ן ֹק ְׁר טוֹ ב ָׁח ָׁל ב
ַו ֲה ֵר י ַמ ְׁר ֵא י ֶה ן
ָׁפלּו
ְׁ  וְׁנ,ְׁכ ַמ ְׁר ֵאה ַה ַמיִּם
. ֹל א ְׁפ ָׁס לּוהּו,ְׁל ִּמ ְׁק וֶה

Explications de la Michna

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

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 invalident un mikvé.

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.

-22-
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נּור י
ִּ ַר ִּב י יוֹ ָׁח ָׁנ ן ֶב ן
 ַה ֹכ ל ה וֹ ֵל ְׁך, א וֹ ֵמ ר
:ַא ַחר ַה ַמ ְׁר ֶאה
-  ר"ע מברטנורה-

 ַא ף ַע ל ִּפ י ֶׁש ֵא ין ֶׁה ָׁח ָׁל ב ּפ ֹו ֵס ל ַה ִמ ְק וֶׁה ְו ֵא ין.הול ְֵך ַאחַ ר הַ ּ ַמ ְר ֶאה
ֹ הַ ּכֹל
ֻגין ֶׁש ִנ ְר ִאין
ִ  ִמ ָׁכל ָׁמק ֹום ֵכיוָׁן ֶׁשיֵש ָׁכאן ְש ֹל ָׁשה ל,ֻגין ִל ְפ ֹסל
ִ ַב ַמיִם ִשעּור ְש ֹל ָׁשה ל
:נּורי
ִ ֹחנָׁן ֶׁבן
ָׁ ָׁכה ְכ ַר ִבי יו
ָׁ ְאין הֲל
ֵ  ו.ֹס ִלין
ְ  ּופו. ָׁח ְש ִבינַן ְלהּו ְכ ִאּלּו כֻּלָׁן ַמיִם,ְכ ַמיִם
5

Explications de la Michna

Tout dépend de l'aspect: Rabbi Yo'hanan ben Nouri est en
désaccord avec le Tana Kama
(premier avis). Il pense que le
statut du mélange est déterminé par sa couleur. Par conséquent, 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.

-22-

משנה ו

6

ִמ ְק ֶו ה ֶש ֶי ש ּב וֹ
ַא ְר ָּּב ִע י ם ְס ָּא ה
ָּר דו ְש ַנ ִי ם
ְמ ֻכ וָּנוֹ ת ,י ְ
ְו ָּט ְב לו ֶז ה ַא ַח ר ֶז ה,
ָּה ִר א ש וֹ ן ָּט ה וֹ ר ,
 -ר"ע מברטנורה -

ַדאי ָח ַסר ִׁשעּור ַה ִׁמ ְּקוֶה ִׁב ְּט ִׁבילָת ֹו ֶשל ִׁראשוֹן:
שנִ י ָטמֵּׁ אְּ .דו ַ
הַ ֵּׁ
Explications de la Michna

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

personne est valide mais pas
celle de la seconde.

-82-

משנה ו

וְּהוֵי ְּכ ִׁאּלּו ַה ַמיִׁ ם ֶש ֶה ֱע ָלה ָה ִׁראש ֹון
הורְּ .ד ָא ְּמ ִׁרינַן ּגּוד ַא ֵחיתָ ,
שנִ י ָט ֹ
ַאף הַ ֵּׁ
ּופ ְּר שּו ַב ְּּג ָמ ָר א
ֶח ַס ר ִׁמ ִׁש עּור ֹו ְּכ לּוםֵ .
ְּב גּופ ֹו ֵה ן ְּמ ֻח ָב ִׁרין ְּל ֵמי ִׁמ ְּק וֶה וְּ ֹל א נ ְּ
ַדחֲגִׁיגָה ַ[דף יט] ְּד ֹלא ִׁט ֵהר ַר ִׁבי יְּהּו ָדה ֶא ָּלא ְּב ַמ ֲעלוֹת ְּד ַר ָבנָןְּ ,כגוֹן ֶש ָהיָה ָטהוֹר
וְּט ַב ל ִׁל ְּהי ֹו ת
ְּל ֻח ִּׁלין וְּ ָט ַבל ִׁל ְּהי ֹות ָטה ֹור ְּל ַמ ֲע ֵש ר ,א ֹו ֶש ָהיָה ָט ה ֹור ְּל ַמ ֲע ֵשר ָ
וְּאין
ֳרהִׁ ,ד ְּב ֵרי ַה ֹכל ָט ֵמאֵ .
מּורה ְּל ָטה ָ
ֲבל ַל ֲעלוֹת ִׁמ ֻט ְּמ ָאה ְּג ָ
רּומה .א ָ
ָטהוֹר ִׁל ְּת ָ
ָכה ְּכ ַר ִׁבי יְּהּודָה:
ֲהל ָ

Explications de la Michna

Même la seconde est pur:
Selon Rabbi Yéhouda, lorsque
les pieds de la première personne 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 première est encore attachée au
mikvé.
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ְו ַה ֵּׁש ִנ י ָּט ֵּׁמ א ַ .ר ִּב י
ְהודה אוֹ ֵּׁמרִ ,אם ָּהיו
י ָּ
ַר ְג ָּל י ו ֶש ל ִר א ש וֹ ן
נוֹ ְג עוֹ ת ַּב ַמ ִי םַ ,א ף
ַה ֵּׁש ִנ י ָּט הוֹ רִ .ה ְט ִּב יל
 -ר"ע מברטנורה -

משנה ו

ִה ְט ִּביל ּבוֹ ֶאת ַה ָּסגוֹ ס
ֵּׁע
ַ  ִמ ְק ָּצתוֹ נוֹ ג,ֱלהו
ָּ ְהע
ֶו
 ַה ַכ ר. ָּט הוֹ ר,ַּב ַמ ִי ם
-  ר"ע מברטנורה-

 וְּ ָט ַבל ב ֹו,יְּרי
ֵ ֻמצָמוֹת ַא
ְּ ּוב ִׁמ ְּקוֶה ֶשיֶש ב ֹו ַא ְּר ָב ִׁעים ְּס ָאה ְּמצ
ְּ .הור
ֹ נוגֵּׁ עַ ַב ַמיִ ם ָט
ֹ
ֶח ַס ר
ְּ  ָט ה ֹו ר ָה ִׁא יש ַה ט ֹו ֵבל ַאף ַעל ִׁפי ֶשנ,ָא ָד ם ְּל ַא ַחר ֶש ִׁה ְּט ִׁביל ב ֹו ֶא ת ַה ָס ג ֹו ס
יְּהּודה
ָ וְּר ִׁבי
ַ .ֵע ַב ַמיִׁם
ַ  ֵמ ַא ַחר ֶש ִׁמ ְּקצָת ַה ָסגוֹס נ ֹוג,ילת ַה ָסגוֹס
ַ ִׁשעּור ִׁמ ְּקוֶה ִׁב ְּט ִׁב
:ִׁהיא ִׁד ְּס ִׁבירָא לֵיּה ָא ְּמ ִׁרינַן ּגּוד ַא ֵחית
Explications de la Michna

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

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.

Ségoss: Il s'agit d'un vêtement
de laine épaisse qui absorbe
beaucoup d'eau.
Il est pur: Toujours selon Rabbi Yéhouda, lorsqu'un tel vêtement est immergé dans un
mikvé contenant tout juste
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תו
ֹ  ִמ ְק ָצ:ֵע ַמיִׁם ַה ְּר ֵבה
ַ  ּוב ֹול, וְּקו ִֹׁרין ל ֹו ַב ֲע ָר ִׁבי אלבורנו"ס,ֶמר ָעב
ֶ  ֶבגֶד צ.גוס
ֹ ָס

משנה ו

,ְה ֶכ ֶסת ֶשל עוֹ ר
ַ ַה ַכר ו
ֵּׁכ י ָּו ן ֶש ִה ְג ִּב י ַה
ִש ְפ ת וֹ ֵּׁת י ֶה ם ִמ ן
ַה ַמ ִי ם
, ַה ַמ ִי ם
. ֶש ְּב ת וֹ ָּכ ן ְש א ו ִב י ן
-  ר"ע מברטנורה-

6

.ֻּגים
ִׁ לשה ל
ָ זְּרים ּופ ֹו ְּס ִׁלים ֶאת ַה ִׁמ ְּקוֶה ִׁב ְּש
ִׁ  וְּח ֹו.תוכָ ן ְשאו ִבים
ֹ ש ְב
ֶׁ הַ ַמיִ ם
יהן
ֶ ֹת
ֵ יּה ִׁש ְּפתו
ַ וְּנ ְּת ַח ֵסר ְּכ ֶש ִׁה ְּג ִׁב
ִׁ ֲרי ֹלא ָהיּו ב ֹו ֶא ָּלא ַא ְּר ָב ִׁעים ְּס ָאה ְּמ ֻכּוָנוֹת
ֵ ֶשה
Explications de la Michna

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 contenant tout juste quarante séa],
cette eau qui retombe dans ce

:ִׁמן ַה ַמיִׁם

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 préalable, invalide le mikvé.
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ילן
ָּ  ַמ ְט ִּב,יצד ַי ֲע ֶשה
ַ ֵּׁכ
ומ ֲע ֶל ה אוֹ ָּת ם ֶד ֶר ְך
ַ
:יהם
ֶ שול
ֵּׁ

:ימיו
ָ וְּיִׁפ ְּסלּו ָכל ֵמ
ָ
Explications de la Michna

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 puisée ».

-08-

6

-  ר"ע מברטנורה-

 ְּכ ֵד י ֶש ֹּל א יִׁ ְּפ לּו ַה ַמ יִׁ ם ֶש ְּב ת ֹו ָכ ן ַל ִׁמ ְּק וֶה.או ָתם ֶׁד ֶׁר ְך שולֵּׁיהֶׁ ם
ֹ ו ַמ ֲעלֶׁה

ִה ְט ִב י ל ב וֹ ֶא ת
 ַא ף ַע ל ִפ י, ַה ִמ ָּט ה
ֶש ַר ְג ֶל י ָּה ש וֹ ְק ע וֹ ת
, ֶה ָּע ֶב ה
ַב ִט י ט
. ִמ ְפנֵי ֶש ַה ַמיִם ְמ ַק ְד ִמין,ְטהוֹ ָּרה
-  ר"ע מברטנורה-

 ְו ִא י ֶׁא ְפ ָש ר ְל ַה ְט ִב י ָל ּה ֻּכ ָל ּה,יה ְג ב ֹו ה ֹו ת
ָ  ֶׁש ַר ְג ֶׁל.ִה ְט ִּביל ּב ֹו ֶאת הַ ִּמ ּ ָּטה
יה ש ֹו ְק ע ֹו ת
ָ  ֶׁא ָל א ִא ם ֵּכ ן ַר ְג ֶׁל,ֻּמ ָצ ם
ְ ְכ ַא ַח ת ְב ִמ ְק וֶׁה ָק ָט ן ָכ זֶׁה ֶׁש ִש עּור ֹו ְמ צ
 ְל ַה ְט ִביל.שהַ ּ ַמיִ ם ְמ ַקדְּ ִמין
ֶ :ילין ב ֹו
ִ ְאין ַמ ְט ִב
ֵּ  ֶׁש ֵּאינ ֹו נָרוֹק ו. ֶׁה ָע ֶׁבה:ַב ִטיט
:ּוב ַמיִם ֻּה ְט ְבלּו
ַ ,ִש ְקעּו ַב ִטיט
ְ ָה ַר ְג ַליִם ֹק ֶׁדם ֶׁשי
Explications de la Michna

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 contenant tout juste quarante séa.

pléter le volume d'un mikvé à
quarante séa et le rendre cachère.
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.

La boue épaisse: Il s'agit de
boue épaisse, différente de
celle mentionnée dans première Michna qui peut com-
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משנה ז

משנה ז

ִמ ְק ֶו ה ֶש ֵמ י ָּמ י ו
 ּכוֹ ֵב ש ֲא ִפּלּו,ְמ ֻר ָּד ִדין
 ֲא ִפ ּלּו,יל י ֵע ִצ ים
ֵ ֲח ִב
-  ר"ע מברטנורה-

 ֵּמ ֲח ַמ ת ֶׁש ַה ִמ ְק וֶׁה ָר ָח ב ְו ַה ַמ ִי ם, ֶׁש ֵּאין ַה ַמ ִי ם ֲע ֻּמ ִקים.ימיו ְמ ֻרדָּּ ִדים
ָּ ש ּ ֵּמ
ֶ
 ֵּאין ָכל ּגּופ ֹו ִמ ְת ַכ ֶׁסה,ְאף ַעל ִפי ֶׁשיֶׁש ב ֹו ַא ְר ָב ִעים ְס ָאה
ַ  ו.ִמ ְת ַפ ְש ִטים ְב ֻּכל ֹו
 אֲ ִפלּ ּו אֲ ִפלּ ּו אֲ ִפלּ ּו אֲ ִפלּ ּו: ְלצַד ֶׁא ָחד ֶׁש ל ִמ ְקוֶׁה. ּכ ֹובֵּ ש:ַב ַמ ִים ְב ַבת ַא ַחת
Explications de la Michna

7

Un mikvé dont l’eau s’est
répartie: Un mikvé dont les
quarante séa d’eau se sont
réparties sur une grande surface 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 convient de placer des fagots ou
des bottes de joncs alourdis
par des pierres afin de surélever le niveau d'eau et permettre l’immersion.
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7

 ְּכ ֵד י, ֲח ִב י ֵל י ָּק ִנ י ם
 וְיוֹ ֵרד,ִת ְפחּו ַה ַמיִם
ְ ֶשי
 ַמ ַח ט ֶש ִה יא.ְו טוֹ ֵב ל
ְנ ת ּו ָּנ ה ַע ל ַמ ֲע ל וֹ ת
-  ר"ע מברטנורה-

ֲפלּו ָה ִכי
ִ  א,ְֹאף ַעל ּגַב ְד ִנ ְר ֶׁאה ְכ ִמ ְקוֶׁה ֶׁש ִח ְלקו
ַ  ו.אֲ ִפלּ ּו ח ֲִבילֵּי עֵּ ִצים ְו ָּקנִ ים
 ִמ ְפנֵּי ֶׁש ָה ֵּע ִצים,ָקט
ַ  וְכ ֹו ֵּבש ְדנ. ֹלא ָהוֵּי ִחלּוק,ֵּיהן
ֶׁ ָסין ֵּבינ
ִ ְה ַמ ִים ִנ ְכנ
ַ ה ֹו ִאיל ו
ִכ ְנסּו ַת ַחת
ָ ֲב ִנים ְכ ֵּדי ֶׁשי
ָ יהם א
ֶׁ יך ִל ְכ ֹבש ֲע ֵּל
ְ ָר
ִ  ְוצ,ָפים ַעל ְפנֵּי ַה ַמיִם
ִ ְה ָק ִנים צ
ַו
ְ ִמול
שעָּ בַ ר
ֶ  ּ ֵּכיוָּ ן:  ְמ ַנ ְע ֵּנ ַע ַה ַמ ִי ם ְב ָי ָד יו.יך וּמֵּ ִביא בַ ּ ַמיִ ם
ֹ  הָּ יָּ ה: ַה ַמ ִי ם
Explications de la Michna

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

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

Posée sur les marches: C'est-à
-dire que l'aiguille est posée
hors du mikvé, pas au contact
de l'eau.
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יך
ְ  ָּה יָּה מוֹ ִל,ַה ְמ ָּע ָּר ה
יו ן
ָּ  ֵּכ,ּומ ִב יא ַב ַמ ִי ם
ֵ
, ֶש ָּע ַב ר ָּע ֶל י ָּה ַה ַג ל
:ְטהוֹ ָּרה
-  ר"ע מברטנורה-

 ֶׁשל ַמ ִים ַעל ַה ַמ ֲע ָלה ֶׁשל ִמ ְקוֶׁה ֶׁש ַה ַמ ַחט ֻּמנָח ָבּה ְוצָפּו.שעָּ בַ ר הַ ַּגל
ֶ ּ ֵּכיוָּ ן
,ָרא ֶׁפן ִת ֹפל ַב ַמיִם
ֵּ ּוק ַטנָה ְוי
ְ ּול ִפי ֶׁש ַה ַמ ַחט ַד ָקה
ְ .ֹרה
ָ  ְטהו,ֵּמי ַהּגַל ַעל ַה ַמ ַחט
:ֶׁר ְך ְל ַה ְט ִבילָּה ֵּכן
ֶׁ ד
7

Explications de la Michna

considérées comme les « חוֹ ֵרי
וְ ִס ְד ֵקי/cavités et crevasses » du
mikvé, selon le principe « ָּכל
/הַ ְמע ָֹּרב ל ִַמ ְקוֶה ה ֲֵרי הוא ְכ ִמ ְקוֶה
tout ce qui est lié au mikvé est
considéré comme le mikvé » (Michna Mikvaot 6;1). Mais
cette sorte d'immersion n'est
valide que si le remous reste
en contact avec l’eau du mikvé. Dans le cas inverse, s’il se
déconnecte du mikvé de quarante séa, ce reflux perd sa
capacité de purifier (Roch-Hilkhot

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

Mikvaot §23).
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Après l'étude il sera bon de réciter la requête suivante:

צון למ פלפנייך ﬣ׳ אללהי ינו ויאלתהי י אב בות יתינו
יה יהי צר ן
במלפ יכנו ,במ לצילינו בות פראי נו יות פצ ירנו ופ עות שי נו ,פש פת בק יבל
אבשר ל במ פדנו לפ פנייך,
רי
פבחי סי ד ו פב ברח לבמים לל מו ידנו
לל זפ כות ולל פמנוחב ת ניפי רש נל פרש במת:
בן )nom du défunt(e
 (fille de) nom de sa mèreבבת (fils de)/י
וב י בבעלו לפ רצות ן ולפ נב חב ת רוחב לל פפניי כל יסא כפ בות ידך
יע עלייה לרש פפ בעת יל פפ בעת אות רות ת בטליך ,פכ ידי
לפ הב פרש לפ ב
ש לתכניס לפ גב ן יע ידן יעלפ יות ן ,לפ אות ר יבאות ר פנייך ופ ל פיהנות ת
רי
למ לזיו פרש לכינ פתך .ופ לת פהייה לה פמנוחה נפ כות נה פבגב ן יע ידן
של צב לד ליקים .וב י בבע פמדו
מות שבב ה כל הב י למים פב פמ לחצב בתן ר י
עלייה במלפ א לכים הבמות ניי במ פעלה לפ הב פמלל יץ טות ב בב בעדה.
שמות ת
וב לי פק פראו לפ פנייך זפ כייות יתיה .ו לבזפ כות כל הב ר י
ופ הב צי רו לפים ופ הב סות דות ת הב יות פצ לאים ופ הב פרמוזל ים ופ הב פמצ בתר לפים
של במ פדנו פת בק פבלינה פכק פרבנות ת ו פמנחות ת
בב ללמוד ר י
ופ נל חות לחים ,ו פבצי ידק בת בעניה נות ראות ת לפ כב ליא הב יפ רבשע
ולפ ה יתם חב טאת .וב לי פפ פתחו לה רבש בער הב רש במיל ם ופ בעל מי י
יתך
פמנוחות ת יפ נב הבלוה ופ לילפ ווה ,ופ יות לשיבוה לב פמעות ן יב י
ו פמקות ם למ פרש בכן פכבות ידך ,ופ י פס לתירוה פבסי יתר יעלפ יות ן ,רשות כי ן
רום חי פביות ן ,לפ הב לצילה ולפ הות לרשיעה למשט טן רע

ו למ פמ בק פט פרגל ים ר לעים ופ לת פהייה פמנוחב בתה כבות ד לב פמנוחב ת
רשלות ם הב פרש יקט ובי בטח .פכ לד פכ לתיב יבתא רשלות ם ינוחו בעל
ש בת בעמתד לפ גות רלבה לפ יקץ
למ פרש פכבות תם הות ל פיך נפ כות חות  .בעד ר י
שכתוב לבלבע הב מוית
הב י למין .ופ יל פת בקיים פבנות למ פקרא ר י
אל לתהים לד פמעה מי בעל כל פנל ים.
לניצב ח ומחה אב דתני ל
ופ חי פר בפת בעמות י לסיר מי בעל כל הא ירץ לכי ﬣ׳ לד יבר.
תאמר
ופ אב תה ﬣ׳ פב ברחבמי יך ה בר לבים אי ל רבש בדי ,ת ב
לפ צרות יתינו בדי .אנא ﬣ׳ במ פלטה הב במ בחניה הב לנ פרשאר
לל פפלפ טה .ופ פקרא אי לייה אי ת הב פק לריאה בעל הב פגאי לה ופ בעל
שה פפזורה.
הב פתמורה ,לכי אי ין זול פתך לל גפ אתל ולפ בק יבץ יט
ו פמהי רה יבתא לפ לציון גות אי ל ופ נקומה ופ נב בעליה יבית אי ל
אלתהי ינו עליינו
יהי נ בתעם ﬣ׳ ל
אמי ן ,יכן יפ להי רצות ן :ול ל
שה י ידינו כות נפ ניהו.
שה י ידינו כות נפ נה עליינו ו במ בע יט
ו במ בע יט
ברו פך ﬣ׳ לפ עות לם אמי ן ופ אמי ן :וב אבנל י פת לפל לתי לפ ך ﬣ׳
אל לתהים פברתב חב פס פדך בענינל י יבאלמי ת יל פרש יעך:
יעת רצות ן ל
יל פהיו לפ רצות ן לא פמ ירי לפי ופ הי גפ יות ן לל לבי לפ פנייך ה' צו לרי ופ תג באלל י:

שראי ל ,לפ לפיכ פך
לר לבי בחנבנפ יה יבן בע בק פרשיא אות מי ר רצה הב קדות רש ברו פך הוא לפ זבכות ת אי ת יל פ ט
ש ינא בלמר יפ התוה חפי ץ לפ במ בען לצ פדקות  ,יבגפ לדיל תות רה ופ י פבא לדיר:
לה פרבה להי ם תות רה ו למ פצות ת ,ר י
En présence d'un minyane, on récite après l'étude le Kadich “âl Israël”:

יי הת לצג צ לדל ופ יל פת בק בד רש פרשמי ה ברבא.
פ
פבעלפ מא לדי פברא ,לכ פרעו יתה ,ופ י פבמלל יך במלפ כו יתה ,ופ י פבצ במח
]אמי ן[
יפ פרקניה ,ול יק ירב פמ לרשיחי ה.
]אמי ן[

שראי ל ,בב בעגלא
ייכון ו פביות מי יכות ן ו פבחב ייי פדכל יבית יל פ ט
להבחצ לי ן
]אמי ן[
ו לבזפ במן ק לריב ,ופ לא פמרו אמי ן.
יה הי א פרשמי יה ברבא פמב בר פך לפ עלבם ולפ עלפ מי י עלפ במיא יל פתב בר פך.

ופ יל פתהב דר.

שט א.
ופ יל פרש בת בבח  .ופ יל פתפאב ר .ופ יל פתרות במם .ופ יל פתנב י
פ
שא ,פב לריך הוא] .אמי ן[
ופ יל פת בעליה .ופ יל פתהב לל פרשמי ה פדקי פד ר

לה יע ל אלא למן כל לב פרכתא לרשירתא ,ית פרש פבחתא ופ ינחלמתא,
]אמי ן[
בדא לבמירן פבעלפ מא ,ופ לא פמרו אמי ן:
ידי
ל-תלפ למ י
ידיהות ן ופ בעל-כ ב
אל ופ בעל ברבנן ופ בעל בתלפ למ י
צעל יי הרש אר י
ישתא ,לדי פבאב פתרא ה ידין ופ לדי
ידיהות ן ,פדע פס לקין פבאות בריפ תא בק לד פר
בתלפ למ י
פבכל-א בבתר וב א בבתר ,יפ הי א לנא ולפ כות ן ולפ הות ן ,פרשלמא לחנא ופ לח פסדא
ארי פרש במיא ופ אב פרעא ,ופ לא פמרו אמי ן] .אמי ן[
ופ ברחבמי י ,למן קד דם מ י

ישועה
לאמא ברבא למן פרש במיא ,חב ליים ופ שט בע ול ר
יה הי א להש א
שיזבא ו פרפואה וגפ אי לה ו פסלל יחה ופ כב פרה ופ יריוב ח
ופ ניחמה ופ ר י
]אמי ן[
שראי ל ופ לא פמרו אמי ן.
ופ הב צלה .לנו ולפ כל בעמות יל פ ט
שה רשלות ם
לום לב פמרות מיו ,הוא פב ברחבמיו י בבע יט
ש ן
שה ל א
עו ר ה
ן
]אמי ן[.
שראי ל ,ופ לא פמרו אמי ן.
עליינו ופ בעל כל בעמות יל פ ט

Pour un homme

שמי ן טות ב ופ יות ם הב מוית למיות ם להולפ דות
שם למ ר י
טוב ל י
ן
הב פמ ברחי ם בעל כל פב לריתותיו ,הוא יחות ס ופ י פבחמתל ול בירחי ם ,בעל
ניפי ש רוחב ונפ רשמה שי ל
בן nom de sa mère
 nom du défuntי

רוחב ה' פתנל יחי נו פבגב ן יע ידן.

Pour une femme

שת חצ יי ל למי יל פמצא ופ רחתק למ פפנל ינל ים למכפ רה
יא ל ה
הב פמ ברחי ם בעל כל פב לריתותיו ,הוא יחות ס ופ י פבחמתל ול בירחי ם ,בעל
ניפי ש רוחב ונפ רשמה שי ל
בת nom de sa mère
 nom de la défunteב

רוחב ה' פתנל יחי נה פבגב ן יע ידן.

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________________________

