
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 

       עמוד בעמוד בעמוד בעמוד ב    סבסבסבסבדף דף דף דף מסכת כתובות מסכת כתובות מסכת כתובות מסכת כתובות תלמוד בבלי תלמוד בבלי תלמוד בבלי תלמוד בבלי 
כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל 

מעלי יומא דכיפורי יומא חד משכתיה שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי 
השתא אתי לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה הוה יתיב באיגרא אפחית 

 איגרא מתותיה ונח נפשיה.
יהודה בריה דר' חייא חתניה דר' ינאי הוה אזיל ויתיב בבי רב וכל בי שמשי הוה 

אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה קא חזי קמיה עמודא דנורא יומא חד משכתיה 
שמעתא כיון דלא חזי ההוא סימנא אמר להו רבי ינאי כפו מטתו שאילמלי יהודה 

      קיים לא ביטל עונתו הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה
 
 
 
 
Talmud de Babylone, Traité Ketoubot, 62B 
Rav Rah’oumei se trouvait (étudiait) face à Rava à Meh’oza. Il avait l’habitude de 
revenir à la maison chaque veille de Yom Kippour. Un jour, l’étude le retint. Sa femme 
l’attendait. Maintenant il vient ! Maintenant il vient ! Il ne vint pas. Son esprit s’affaiblit. 
Une larme coula de son œil. Il était assis sur le toit. Le toit s’effondra et il mourut.  
Yehouda fils de Rabbi Hiyya était le gendre de rabbi Yonaï. Il alla étudier à la maison de 
Rav. Chaque coucher de soleil (le shabbat), il venait à la maison. Quand il venait, on 
voyait devant lui une colonne de feu. Un jour, l’étude le retint. 
En ne voyant pas le signe, Rabbi Yonaï dit "renversez son lit. Car si Yehouda était en 
vie, il n’aurait pas oublié de faire son devoir". Cela fut comme "la faute qui sort de la 
bouche d’un dirigeant" et il mourut. 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Delphine Horvilleur 

Les risques de l’étude 
 

La Tora comme deuxième épouse 
 

L’étude de la Tora est un commandement 
fondamental…mais qui comporte des risques. 
La passion de l’étude peut en effet déconnecter 
l’étudiant de la réalité et des proches. 
Les sages du Talmud témoignent de ce risque. 

Etudier la Tora mais en gardant les pieds sur 
terre. 


