
 

Le mariage ‘’caduque’’ 
 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    עבעבעבעב    ד�ד�ד�ד�    כתובותכתובותכתובותכתובות    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד
  

; מקודשת אינה � נדרי� עליה ונמצאו, נדרי� עליה שאי� מנת על האשה את המקדש. ''''מתנימתנימתנימתני
 בה ונמצאו, מומי� בה שאי� מנת על. בכתובה שלא תצא � נדרי� עליה ונמצאו, סת� כנסה
 המומי� כל. בכתובה שלא תצא � מומי� בה וונמצא, סת� כנסה; מקודשת אינה � מומי�

  .בנשי� פוסלי� � בכהני� הפוסלי�
 
 

      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    עהעהעהעה    ד�ד�ד�ד�    כתובותכתובותכתובותכתובות    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד
  

 בר מיישא ר"א? וכמהוכמהוכמהוכמה. מו� ז"ה � חברותיה משל גסי� שדדיה אשה כל: אומר נת�' ר, תניא
, אי�? גוונא האי כי איכא ומי. טפח: לוי ב� יהושע' דר משמיה לוי ב� יהושע דרבי בריה
. בנה את והניקה לאחוריה דדיה שהפשילה, אחת ערביא ראיתי אני: חנה בר בר רבה דאמר

' דר בריה בר מיישא ר"א �  עליו� יכוננה והוא בה יולד ואיש איש יאמריאמריאמריאמר    ולציו�ולציו�ולציו�ולציו� )ז"פ תהלי�(
 כתרי עדי�עדי�עדי�עדי� מינייהומינייהומינייהומינייהו    וחדוחדוחדוחד: אביי אמר .לראותה המצפה ואחד בהבהבהבה    הנולדהנולדהנולדהנולד    אחדאחדאחדאחד: לוי ב� יהושע

 הוה דכי ירמיה רבי דהא, מינייהו כתרי עדי�עדי�עדי�עדי� �  להת� סליק כי מינ� וחד: רבא אמר .מינ�
  .טפשאי בבלאי ל� קרי, להת� סליק כי, רבנ� קאמרי מאי ידע הוה לא, הכא

 
 
 

      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    עהעהעהעה    ד�ד�ד�ד�    כתובותכתובותכתובותכתובות    מסכתמסכתמסכתמסכת    יייי""""רשרשרשרש �
  

  .מו� ויהא חברותיה משל) אחת( גסי� יהו � וכמהוכמהוכמהוכמה
  

 בה יולד ואיש איש יאמר ולציו� לה נקיט ישאמי רבי בה דאיירי משו� �  יאמריאמריאמריאמר    ולציו�ולציו�ולציו�ולציו�
 מקו� כל' וגו' לה מנחה אחיכ� כל את והביאו שכתוב מקרא כשיתקיי� לבא לעתיד

  .ש� נביאנו בה יולד זה ציו� מבני זהו העמי� יאמרו ישראל ש� שימצאו
  

 המצפה ואחד בה הנולד אחד דריש קא יתירא איש איש � ''''כוכוכוכו    בהבהבהבה    הנולדהנולדהנולדהנולד    אחדאחדאחדאחד
  .אצלה ויביאוהו ניהמב יקרא לראותה

  
  .ישראל אר% מבני � מינייהומינייהומינייהומינייהו    וחדוחדוחדוחד

  
  .וחריפי� פקחי� �  עדי�עדי�עדי�עדי�

 
 
 

      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    עהעהעהעה    ד�ד�ד�ד�    כתובותכתובותכתובותכתובות    מסכתמסכתמסכתמסכת    אאאא""""הריטבהריטבהריטבהריטב    חידושיחידושיחידושיחידושי �
  

 ואחד בה הנולד אחד לוי ב� יהושע רבי אמר בה יולד ואיש איש יאמר ולציו�
 אמר דהדר והיינו, בישיבתה בה וזוכה ליה מחכי� אוירא פירוש. לראותה המצפה

 עדי� להת� מינ� חד סליק וכי, האר% זכות משו� מינ� כתרי עדי� מינייהו וחד אביי
  , השכינה כנפי תחת ונכנס הגויי� אר% מטומאת שיצא לפי מינייהו כתרי

 
 
 



Talmud Bavli, traité Kétoubot, page 72B 
 
Mishna : celui qui se marie avec une femme à condition qu’elle n’ait pas de vœu, et il s’est 
avéré qu’elle en avait, le mariage est caduque. Sans cette condition, elle est divorcée mais 
sans l’argent de la kétouba. De même, un mariage fait avec la condition que la femme n’ait 
pas de défaut, est caduque dans le cas où elle en a. sans cette condition, elle est divorcée 
sans l’argent de la kétouba. Tout défaut qui rend inapte au service de la kéhouna (dans le 
Temple) l’est pour invalider un mariage. 

 
 

Talmud Bavli, traité Kétoubot, page 75A 
 
Une braïta enseigne : Rabbi Nathan dit : toute femme qui a un sein plus gros que l’autre est 
considérée comme une femme avec un défaut. Et combien est-ce ? Rav Méchaya, petit-fils 
de Rabbi Yéhochoua fils de Lévi dit : un téphar (longueur d’une poignée). Existe t-il un cas 
pareil ? Oui, car Rabba petit-fils de Hanna a dit : « J’ai vu une femme qui avait jeté son sein 
derrière elle et qui allaitait son fils (dans cette position). Et de Sion, il est dit : « Celui-ci et 
celui-là y sont nés, et c’est le Très Haut qui l’affermit » (Psaumes, 87; 5). Rav Méchaya, 
petit-fils de Rabbi Yéhochoua fils de Lévi explique : l’un est né à Sion et l’autre espère le 
voir un jour. Abbayé dit : l’un d’entre eux vaut deux d’entre nous. Rava dit : si l’un d’entre 
nous va là-bas (en Israël), il vaudra deux d’entre nous. Ainsi rabbi Jérémie, quand il était ici, 
ne comprenait rien aux leçons de nos maîtres, mais qui une fois là-bas, nous traitait de 
stupides babyloniens. 

 
 

� Commentaire de Rachi sur la page 75A 
 

Et Combien est-ce ? de combien doit être la différence entre l’un et l’autre pour être 
considérée comme un défaut ? 
 
Et de Sion, il est dit: comme on rapportait les paroles de Rabbi Méyacha, on a 
également rapporté son commentaire sur ce verset. 
 
L’un est né: La répétition du mot « homme » est superflu; c’est pour t’apprendre 
qu’aussi bien celui qui y est né que celui qui attend de la voir, est considéré comme 
son fils et y reviendra un jour. 
 
L’un d’entre eux: de la terre d’Israël 
 
Vaut : ils sont plus intelligents et plus vifs d’esprit 

 
 

� Commentaire du Ritva sur la page 75A 
 
Abbayé dit : l’un d’entre eux vaut deux d’entre nous : c’est grâce au mérite de la 
terre. Rava dit : si l’un d’entre nous va là-bas (en Israël), il vaudra deux d’entre 
nous : car il est sorti de l’impureté des nations et est rentré sous les ailes de la 
présence divine. 


