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׳כ םירבד .א

 ּוּנֶּ֣מִמ יִּ֚כ ןֶ֔זְרַּג ֙ויָלָע ַחֹּ֤דְנִל ּ֙הָצֵע־תֶא תיִ֤חְׁשַת־אֹֽל ּהָׂ֗שְפׇתְל ָהיֶ֣לָע םֵ֧חָּלִהְֽל םיִּ֜בַר םיִ֨מָי ֩ריִע־לֶא רּו֣צָת־יִּֽכ )טי(
 ֙לָכֲאַמ ץֵ֤ע־אֹל־יִּֽכ עַ֗דֵּת־רֶׁשֲא ץֵ֣ע קַ֞ר )כ(׃רֹוֽצָּמַּב �יֶ֖נָּפִמ אֹ֥בָל הֶ֔דָּׂשַה ץֵ֣ע ֙םָדָאָֽה יִּ֤כ תֹ֑רְכִת אֹ֣ל ֹו֖תֹאְו לֵ֔כאֹת
}פ{ ׃ּהָּֽתְדִר דַ֥ע הָ֖מָחְלִמ ֛�ְּמִע הָׂ֧שֹע אוִ֨ה־רֶׁשֲא ֙ריִעָה־לַע רֹו֗צָמ ָתיִ֣נָבּו ָּתָ֑רָכְו תיִ֖חְׁשַת ֹו֥תֹא אּו֔ה

Si tu es arrêté longtemps au siège d’une ville que tu attaques pour t’en rendre maître, tu ne dois cependant
pas en détruire les arbres en portant sur eux la cognée: ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les
abattre. Oui, l’arbre du champ c’est l’être humain même, tu l’épargneras dans les travaux du siège.
Seulement, l’arbre que tu sauras n’être pas un arbre fruitier, celui-là tu peux le sacrifier et l’abattre, pour
l’employer à des travaux de siège contre la ville qui est en guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle succombe.
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ט״כק תבש .ג

.אָפיִׁשְרַׁש ּהיֵל ּוחַּלַצ הָּבַרְל ,הָנֹויְד אָרּותָּפ ּהיֵל ּוחַּלַצ הָדּוהְי בַר ,אָגאָׁשְד אָקָּתְכַּת ּהיֵל ּוחַּלַצ לֵאּומְׁש
.יִל ףיִדֲע יאַפּוגְּד ״תיִחְׁשַּת לַּב״ :ּהיֵל רַמֲא !״תיִחְׁשַּת לַּב״ םּוּׁשִמ רָמ רַבָעָק אָהְו :הָּבַרְל יֵיָּבַא ּהיֵל רַמֲאַו

Chmouel, ils ont cassé pour lui un fauteuil en tek, Rav Yéhouada, ils ont cassé pour lui une table d'ébène,
pour Raba ils ont cassé un banc. Abbayé a dit à Raba: C'est que tu as transgressé le commandement de Bal
TachHit! Il lui a dit: le Bal tachHit de mon corps m'est préférable.
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״תיִחְׁשַּת לַּב״ םּוּׁשִמ רַבָעָק אָטְפַנ יֵּלַגְמּו אָחְׁשִמְּד אָגָרְׁש יֵּסַכְמִּד ןאַמ יאַה :אָרְטּוז בַר רַמָא

ה״ק תבש .ו

 ויָדָגְּב עֵרָקְמַה :יִרּונ ןֶּב ןָנָחֹוי יִּבַר םּוּׁשִמ רַמָאֶׁש אָרְגַא רַּב אָפְליִח םּוּׁשִמ רֵמֹוא רָזָעְלֶא ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר
 ֹותּונָּמּוא �ָּכֶׁש .הָרָז הָדֹובֲע דֵבֹועְּכ �יֶניֵעְּב אֵהְי ,ֹותָמֲחַּב ויָתֹועְמ רֵּזַפְמַהְו ,ֹותָמֲחַּב ויָלֵּכ רֵּבַׁשְמַהְו ,ֹותָמֲחַּב
 הָרָז הָדֹובֲע דֹובֲע ֹול רֵמֹואֶׁש דַע ,�ָּכ הֵׂשֲע ֹול רֵמֹוא רָחָמְלּו ,�ָּכ הֵׂשֲע ֹול רֵמֹוא םֹוּיַה :עָרָה רֶצֵי לֶׁש
 .דֵבֹועְו �ֵלֹוהְו

La personne qui déchire ses vêtements et celle qui brise des objets dans sa colère, et qui disperse son argent
dans sa colère, qu'elle soit à tes yeux comme servante du service étranger. Car ainsi va l'art du mauvais
penchant. Aujourd'hui il lui dit fais ainsi et demain il lui dit fais ainsi jusqu'à ce qu'il lui dise accomplis un
service étranger et il va et il le sert. Rabbi Avin a dit, que signifie l'écrit il n'y aura pas en toi un dieu-force-
guide étranger et tu ne te prosterneras pas devant un dfg étranger? quel est le dgf étranger qui est dans le
corps de l'être humain? Disons: c'est le penchant mauvais. Tu n'en as pas besoin si ce n'est pour la personne
qui fait de la tromperie pour sa colère pour les gens de sa maison. Comme cette histoire de Rav Yéhouda qui
a arraché des fils de ses vêtements, Rav aHa bar yaakov qui a brisé un petit une poterie cassée, Rav Chechet
qui a jeté un petit poisson sur la tête de sa servante et Rabbi aHa qui a cassé le couvercle d'une cruche.
Talmud Babylonien Chabbat 105b
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ט״כקת ךוניחה רפס .ח

 ריעה ישנאל רצהל ידכ ריע לע רוצנשכ תונליאה תרכלמ ונענמנש - לכאמ ינליא תיחשהל אלש )א(
 סנכנ ןכ ומכו ,תרכת אל ותואו 'וגו הצע תא תיחשת אל )טי כ םירבד( רמאנ הז לעו ,םתובל ביאכהלו
 םינינע לכבו ,הלטבל ילכ רבשל וא דגב ערקל וא ,ףרשל ןוגכ ,דספה םוש תושעל אלש ,ואלה הז תחת
 אהו )א ,בל ןישודיק( ארמגב דימת הכרבל םנורכז ורמאו .התחשה םהב היהיש םב אצויכ לכבו ולא
 לבא ,בותכב שרפמ אוהש ,לכאמ ינליא ץצוקב אלא ןיקלמ ןיא םוקמ לכמו ,תיחשת לב םושמ רבע אק
.)י ו םיכלמ ם''במר 'יע( תודרמ תכמ ותוא ןיכמ תותחשהה ראשב
 ונב קבדת ךכ ךותמו ,וב קבדהלו תלעותהו בוטה בהאל ונשפנ דמלל ידכ אוהש ,עודי הוצמה שרש )ב(
 םולש םיבהוא השעמ ישנאו םידיסחה ךרד והזו ,התחשה רבד לכמו ער רבד לכמ קיחרנו ,הבוטה
 םהילע רציו ,םלועב לדרח לש ריגרג וליפא ודבאי אלו ,הרותל ןתוא םיברקמו תוירבה בוטב םיחמשו
 םיעשרה ןכ אלו ,םחכ לכב תיחשהמ רבד לכ וליצי ליצהל ולכוי םאו ,ואריש התחשהו ןודבא לכב
 ןידדומ הב דדומ םדאש הדמב םמצע תא םיתיחשמ המהו ,םלוע תתחשהב םיחמש םיקיזמ לש םהיחא
 בוטב ץפחהו .ער הקני אל דיאל חמש )ה ,זי ילשמ( בותכש ןינעכו ,םלועל קבדנ אוה הב ,רמולכ .ול
.םסרפמו עודי הז םלועל ןילת בוטב ושפנ וב חמשו
 ,לכאמ ינליא ץקל אלש הרות הרסא אלש ,)ב ,אצ ק''ב( הכרבל םנורכז ורמאש המ .הוצמה ינידמ )ג(
 ותוא ימד ויהיש ןוגכ ,תלעות רבדב אצמי םא ץקל רתמ יאדו לבא ,התחשה ךרד םתוא ץצוקב אלא
 וא ,ונממ םיבוט םירחא תונליא קיזמ היהש ,ןוגכ ,קזנ ןתציצקב קלסל וא ,ורכמל הצר הזו םירקי ץעה
 הכרבל םנורכז ורמא ,קרס ןליא לכו .רתמ וב אצויכ לכבו ולא ןידדצ לכב ,םירחא תודשב קיזמש ינפמ
 טעמ אלא השוע וניאש דע דאמ ןקז אוהש לכאמ ןליא לכו ,ול ךירצ וניאשב וליפאו ץקל רתמש )םש(
 םיתיז עברמ תוחפ השוע איהש לכ תיזב ,הכרבל םנורכז ורמאו .ןליבשב וב חרטל יואר ןיאש ,תורפ
.םירמת בקמ תוחפ השעיש לקדבו ,התוא ץקל רתמ
 ורמא המח ךותמ רבד םוש תיחשמהו ,התחשה לש רבד לכ תושעל הכרבל םנורכז ורסא ללכ ךרדו )ד(
 םאו ןכ השע ול רמוא םויה ,ערה רצי לש וכרד ןכש ,הרז הדובע דבועכ אוהש )ב ,הק תבש( וילע
 דע ותואת שבכלו ורציב רעגל ביח םדא לכש רמולכ ,הרז הדובע דובע ךל ול רמאי רחמל ותוא ןימאי
 ואיבה םנמאו .דעו םלועל תרבג איהו ,המאל הל היהתש דע הואתמה שפנ לע תלכשמה שפנ ריבגיש
 םדימ ןיכילשמו ןזרזלו םתיב ינב רסיל ידכ ,םיסועכ ןמצע םיארמש םימכחה תצקב םישעמ )םש( ארמגב
 .הזב תחשנ אהיש רבד וכילשי אלש םלועל םהב התיה םתחגשה םוקמ לכמו ,רבד םוש וא לכאמ םוש
.]ז''פ םיכלמ 'ה[ ינש קרפ ארתב אבבב ,הוצמה יטרפ רתיו
 לע רבע לכאמ ינליא תיחשהו הז לע רבועהו ,תובקנו םידכזב ןמז לכבו םוקמ לכב הז רוסא גהונו )ה(
.תודרמ תכמ ותוא ןיכמ םישרפמ ןניאש םירבד ראש לכב התחשה ראש לעו .תוקלמ ביחו הז ואל
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