
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

        משנה מסכת אבות פרק א משנה יב משנה מסכת אבות פרק א משנה יב משנה מסכת אבות פרק א משנה יב משנה מסכת אבות פרק א משנה יב 
 הלל אומר הוי מתלמידיו של אהר� אוהב שלו� ורוד� שלו� אוהב את הבריות ומקרב� […] 

  : לתורה
 

  עובדיה מברטנורא עובדיה מברטנורא עובדיה מברטנורא עובדיה מברטנורא ' ' ' ' רררר
כשהיה , כיצד היה אהר� אוהב שלו�,  פירשו באבות דרבי נת��הוי מתלמידיו של אהר� 

ראה , � היה הול� לכל אחד מה� שלא מדעת חברו ואומר לורואה שני בני אד� מתקוטטי
, חבר� אי� הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא ל� והוא אמר לי שאבא אלי� שתמחול לו

וכיצד היה מקרב את הבריות . ומתו� כ� כשהיו פוגעי� זה בזה היו מנשקי� זה את זה
והיה , לו פני� צהובותכשהיה יודע באד� שעבר עבירה היה מתחבר עמו ומראה , לתורה

, אותו אד� מתבייש ואומר אילו היה יודע צדיק זה מעשיי הרעי� כמה היה מתרחק ממני
  . ומתו� כ� היה חוזר למוטב

 
 
Mishna traité Avoth chapitre 1, mishna 12 
Hillel enseigne: soyez les disciples d’Aaron, aimez la paix et poursuivez la paix. Aime les 
créatures et rapproche-les de la Torah. 
 

 
Rabbi Obadia de Bertinoro (1440-1530) 
Soyez les disciples d’Aaron : les Avoth de Rabbi Nathan explique comment Aaron aimait la 
paix. Lorsqu’il voyait deux personnes en dispute, il se rendait chez chacun, pour que l’autre 
le sache, et il disait à chacun : « Vois combien il regrette, et il s’en veut d’avoir fauter contre 
toi, et il m’a envoyé pour que tu lui pardonnes. Si bien que lorsque les deux hommes se 
rencontraient,  ils s’embrassaient. Et comment rapprochait-il les gens de la Torah ? Quand 
Aaron apprenait qu’untel était fauteur, il se liait d’amitié avec lui en lui montrant un visage 
avenant. Le fauteur avait honte et se disait : "si le juste savait comme mes actions sont 
mauvaises, il s’éloignerait de moi", par ces pensées il revenait vers le droit chemin. 

 
 
 
 
 
Traduction : Philippe Haddad.  

Disciple d’Aaron 
 

Les stratégies de la paix 
 

Aaron demeure dans la Bible, et plus tard dans la 
tradition rabbinique le modèle de l’homme de la 
conciliation et de la paix. 
 
 Homme de paix, il est voué, entre autres, à bénir les 
enfants d’Israël dans la paix. Hillel le propose comme 
modèle à suivre. 

Parmi les fonctions des Cohanim dans le Beth 
Hamikdash, il y avait la bénédiction qui se déroulait 
sur l'estrade entre les deux colonnes, Yakhin et Boaz. 


