בס"ד

קדושים תהיו -צריכת תרבות מליאה שישית
קדושים תהיו  -הוו פרושים מן העריות ומן העבירה,
שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא
קדושה ,לשון רש"י .אבל בתורת כהנים ראיתי סתם,
פרושים תהיו .וכן שנו שם :והתקדשתם והייתם
קדושים כי קדוש אני ,כשם שאני קדוש כך אתם
תהיו קדושים ,כשם שאני פרוש כך אתם תהיו
פרושים .ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן
העריות כדברי הרב ,אבל הפרישות היא המוזכרת
בכל מקום בתלמוד ,שבעליה נקראים פרושים.
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים
והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין ,א"כ
ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או
נשיו הרבות ,ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו,
וידבר כרצונו בכל הנבלות ,שלא הוזכר איסור זה
בתורה ,והנה יהיה נבל ברשות התורה:
(רמב"ן לפרשת קדושים)

הגמרא במסכת בבא בתרא דף נ"ז דורשת פסוק
בספר ישעיהו המדבר בשבח הצדיק ,ומתאר את
תכונותיו:
"ועוצם עיניו מראות ברע" (ישעיהו לג ,טו) א"ר
חייא בר אבא -זה שאין מסתכל בנשים בשעה
שעומדות על הכביסה (שתוך כדי עיסוק בכיבוס ,שהיו
מכבסות בנהר ,מתגלות רגליהן) .היכי דמי (מה הסיטואציה
שאותה הפסוק משבח?) אי דאיכא דרכא אחריתא -רשע
הוא! (אם יש לאותו אחד שעבר שם דרך אחרת ללכת בה בלי
שיראה ,והלך שם -נקרא רשע בכך שהלך בדרך זו) אי דליכא
דרכא אחריתא -אנוס הוא! (אם אין לו ברירה וצריך ללכת
שם ,אז הוא אנוס אם רואה ,ולמה הפסוק מצריך אותו לעצום עיניו?
אלא) לעולם דליכא דרכא אחריתא ואפ"ה מיבעי

ליה למינס נפשיה

(אלא הפסוק מדבר על מקרה שאכן אין לו

דרך אחרת ומשבח את מי שמצליח להסיר עיניו ולא לראות).

"בשולי הלימודים בישיבה (לפני כארבעים שנה),
השתתפתי בשיעורים במסגרת המכון להוראת מורים
שהתקיים אחת לשבוע במוסד הרב קוק .באחד הימים,
הזדמן למכון ,ד"ר עציון הלוי ,שכונה "זקן המורים של
החינוך הדתי" והתבקש לשאת דברים.

כתלמידי מרכז הרב ,התייחסנו להופעתו של ד"ר עציון
בביטול מה ,ותהינו מה יש לזקן מופלג זה ,האמון על
שיטת החינוך הדתי הישן של ה'מזרחי' לחדש לנו.
והנה פתח ד"ר עציון בפרשת קדושים שחלה באותם
ימים וקרא את דברי הרמב"ן על 'קדושים תהיו' .לאחר
שסיים ,הניח את החומש ושאל אותנו" :ובכן לדעת
הרמב"ן – יש או אין 'נבל ברשות התורה'? לרגע
נשתררה דממה בכתה ,ואחד מבחירי התלמידים אמר
בהיסוס" :נדמה לי שהרמב"ן עצמו הוא זה שטבע ביטוי
זה ואין לו מקור בדברי חז"ל".
"אכן כנים דבריך" – אמר ד"ר עציון אך אין בהם
תשובה לשאלתי "האם יש או אין נבל ברשות התורה"?
משלא ענינו ,הישיר אלינו ד"ר עציון מבט ואמר:
העולם נוהג לומר שיש נבל ברשות התורה ,וביטוי זה
שמקורו ברמב"ן הפך לניב עממי מפורסם .אבל האמת
היא שמה שאומר הרמב"ן זהו היפוכו של דבר! לדעת
הרמב"ן לא יכול להיות נבל ברשות התורה ,ומי שנוהג
בדרך נבלה וגסות רוח ,גם אם נדמה לו שהוא 'מכוסה'
מבחינה פורמלית ,הרי הוא עובר על הצו 'קדושים
תהיו' – ואין בתורה כל היתר לכך.
כך  -לנגד עינינו המשתאות  -סיים ד"ר עציון את
שיעורו הקצר ,וחתם במילים שלא אשכח לעולם:
"זכרו זאת כל חייכם  -בחורים צעירים .אין נבל
ברשות התורה ועל כן 'קדושים תהיו'  -ואל תחפשו
היתרים!"
-הרב חנן פורת זצ"ל

