
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 'בפרק  אבותמשנה 
. ואל תהי נוח לכעוס, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך :רבי אליעזר אומר]...[  י

והוי זהיר , והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים. ושוב יום אחד לפני מיתתך
ולחישתן , ועקיצתן עקיצת עקרב, שנשיכתן נשיכת שועל, בגחלתן שלא תיכווה

 .וכל דבריהם כגחלי אש, לחישת שרף
 

Michna Avot Chapitre 2 
10 […] Rabbi Eliezer dit : "Que l’honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien, ne 
sois pas prompt à la colère et repens-toi un jour avant ta mort. Réchauffe-toi au foyer des 
Sages et prends garde à leurs braises, de peur de te brûler, car leur morsure est celle du 
renard, leur piqûre est celle du scorpion, leur murmure est celui du serpent et toutes leurs 
paroles sont comme des charbons ardents." 

 
 י"רש

 .השועל הזה שיניו דקות ועקומות וקשה נשיכתו משאר נשיכות: נשיכת שועל
 

Commentaire de Rachi 
Leur morsure est celle du renard: les dents de ce renard sont fines et obliques. Sa morsure 
est la pire de toute.   
 

 ב"רע
לפי ששיניו דקות עקומות ועקושות וצריך הרופא , רפואתו קשה :נשיכת שועל
 .באזמל ולהרחיב הנשיכה רלחתוך הבש

 .קשה מנשיכת נחש :עקיצת עקרב
 

Commentaire de Bartenura 
Leur morsure est celle du renard: sa guérison est difficile car ses dents sont fines obliques et 
distordues. Le médecin doit découper la chaire au scalpel et élargir la plaie. 
Leur piqûre est celle du scorpion: elle est pire que celle du serpent. 
 

 
 תפארת ישראל

אמנם אפשר . שנאמר ותורה אור, שנקראת אור זה אמר כנגד לימוד התורה( קג
להכי אמר הוה . א שיתחמם מהאור מרחוק"אבל א, לקבל האורה מהאור הרחוק

Les dangers de la familiarité 
 

La distance au maître 
 

L’homme doit vivre auprès des sages pour 
s’instruire de leur savoir comme de leur vécu.  
Cependant, la Michna nous met en garde contre une 
familiarité aux conséquences catastrophiques. C’est 
le vice d’une proximité inégale et non-réciproque.  

Trouver la bonne distance dans la relation au 
maître: s'éclairer par son enseignement sans s'y 

brûler.  



 

 

אבל ראה שתתקרב , ל לא תסתפק להיות מואר מלימודם מרחוק"ר', מתחמם וכו
דגדולה , אליהם ותחמם הרגשותיך כשתראה מעשיהם בהתלהבות קדוש

 :[.ברכות ז]שימושה של תורה יותר מלימודה 
דאף שידמו לך . י שאתה רגיל תמיד עמהם"תזהר שלא תפגום כבודם ע( קד

 .תתירא מהם שלא תכוה, כגחלים עוממות בלי כוח להבה לעשות לך רעה
 .ששיניו עקומות ולהכי נשיכתו קשה להרפא( קה
 [.א"שטעכען בל]כשחלשים מלנשכך רק יעקצוך ( קו
 .בכל הגוף י הארס שמבליע"שעקיצתו מסוכנת ע( קז
 .ולכן נקרא שרף, שבהבל פיו נושף וממית כרגע, שהוא נחש מאורס מאוד( קי

  .שירחם עליהם' רק ידברו וישפכו נפשם לפני ה, אף אם לא יקללו אותך( קיא
 
Commentaire du Tiféret Israël 
103) C’est-à-dire au contact de l’étude de la Tora qui est appelé lumière : "Car le devoir est 
un flambeau, la doctrine (Tora) une lumière, les dictées de la morale un gage de vie" 
(Proverbes 6,23). Cependant, il est possible de recevoir cette lumière en se tenant à 
distance mais l’on ne peut se réchauffer en étant loin du feu. C’est pourquoi il a été dit: 
"Réchauffe-toi", autrement dit, ne te contentes pas d’être éclairé par leurs études en te 
tenant à distance mais veilles à te rapprocher d’eux, à te sensibiliser avec un enthousiasme 
saint à leurs actions car le vécu de la Tora l’emporte sur son étude [Traité Béra’hot 7b].  
104) Veilles à ne pas leur manquer de respect leur compagnie t'étant devenue banale. Car, 
même s’ils te semblent être des braises dormantes qui ne pourrait être ravivées pour te 
causer du tort, crains-les de peur que tu ne te brûles. 
105) Car ses dents (du renard) sont obliques donc sa morsure est dure à traiter. 
106) Lorsqu’ils (les sages) sont trop faibles pour te mordre, ils se contentent de te piquer. 
107) Sa piqûre (du scorpion) est dangereuse car le venin se répand dans tout le corps. 
110) Car c’est un serpent extrêmement venimeux, son souffle tue instantanément, c’est 
pourquoi on l’appelle Saraf. 
111) Même s’ils (les sages) ne te maudissent pas, ils parlent à ton propos et se déversent en 
prière devant Dieu pour qu’Il leur octroie sa miséricorde. 
 

 
 ם "רמבפירוש ה

 עליהם תתגאה ואל עמהם תתגעגע אל המעלות אנשי ואל לחכמים רכשתתחב
 להתקרב תוסיף ואל שיקרבוך בעת שתתקרב להם להודיע חברתך תהיה אבל

 ולא אהנלש אהבתם ותהפוך בך כונתם תפסיד שלא בוךרשיק ממה יותר אליהם
שב י והמשיל זה במי שמתחמם באש שאם .התקו אשר התועלת מהן תגיעך

באורו ואם יפשע בעצמו ויוסיף להתקרב  חוק ממנו יהנה בחומו ויקבל תועלתר
 .ישרף וישוב לו התועלת לנזק אליו

 
Commentaire de Maïmonide 
Lorsque tu te lies aux sages et aux gens de valeurs, ne sois pas léger à leur endroit et n’en 
tires aucune fierté, approches toi selon ce qu’ils te rapprochent et n’approches pas plus qu’ils 
ne te rapprochent de peur que leur amour ne se transforme en haine, et tu n’atteindras pas 
le but désiré. Et c’est la parabole de l’homme qui se réchauffe auprès du feu, s’il s’assoit à 
distance, il profitera de sa chaleur et de son éclat, mais s’il s’assoit trop près, il se brulera et 
il n’en récoltera que misère. 

 

Traduction : David Horowitz 

http://www.sefarim.fr/Hagiographes_Proverbes_6_23.aspx

