
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      יייי    משנהמשנהמשנהמשנה    בבבב    פרקפרקפרקפרק    אבותאבותאבותאבות    מסכתמסכתמסכתמסכת    משנהמשנהמשנהמשנה
 נשיכת שנשיכת� תכוה שלא בגחלת� זהיר והוי חכמי� של אור� כנגד מתחמ� והוי ... אומר אליעזר רבי
 : אש כגחלי דבריה� וכל שר� לחישת ולחישת� עקרב עקיצת ועקיצת� שועל
  
      ����""""רמברמברמברמב
 לה� חברת� תהיה אלא, ... ראש קלות חברת�ב תנהג אל � המעלות ובעלי לחכמי� תתחבר כאשר

 על יתר אליה� להתקרב תוסי� ולא, אליו שיגיעו� הגבול אצל ותעמוד, שיקרבו� מקו� עד שתתקרב
 אשר התועלת מה� תגיע� ולא, לשנאה אהבת� ותתהפ�, עלי� דעת� תתקלקל שלא כדי, שקרבו� מה

 ויקבל, מחומה יהנה � ממנה מה וקבריח ישב שא�, באש שיתחמ� במי זה והמשיל. אותה תקווה
 זה תראה ואתה  …לנזק התועלת לו ותשוב, ייכווה � להתקרב ויוסי� עצמו יפקיר וא�, מאורה תועלת
  .פרחיה ב� יהושע ע� הנצרי וישוע, רבו ע� גחזי במעשה

 
 

Michna traité Avot chapitre 2, 10 
Rabbi Eliézer enseigne : … Réchauffe-toi au feu des sages, mais méfie-toi de leurs braises pour ne pas 
te brûler car leur morsure ressemble à celle du serpent, leur blessure est comme celle du scorpion, leur 
plaie est comme celle du lézard et leurs paroles sont comme des braises ardentes. 
 
 

Rambam (1138 -1204) 
Quand tu fréquentes les sages et les gens vertueux, ne te conduis pas avec légèreté en leur 
compagnie, …, mais approche-toi jusqu’à l’endroit qu’ils t’indiqueront et à la limite qu’ils te montreront, 
et ne t’approche pas plus [c’est-à-dire chacun doit connaître sa place dans son rapport aux hommes 
vertueux] afin de ne pas les troubler par ta présence, ce qui transformerait leur amour pour toi en haine, 
et tu n’obtiendras plus le bénéfice escompté. Et l’auteur utilise la parabole du feu qui procure de la 
chaleur lorsqu’on est loin et qui fait bénéficier de sa lumière, mais qui brûle si on s’approche trop, le 
bénéfice devenant alors préjudice…  
 

 
 
 
 
 
Traduction : Philippe Haddad  

Rapport maître et disciple 

Trouver sa place 

Les maîtres et les hommes vertueux du fait de leur 
exigence éthique choisissent toujours un 
environnement propice à leur démarche spirituelle.  
 
C’est pourquoi les disciples devront se conduire 
avec respect à leur égard, en trouvant la bonne 
distance qui convient pour un échange fructueux. 

Le maître ressemble à un feu qui nous fait profiter 
de sa chaleur et de sa lumière.  

 


