Lecture de Nahmanide (1174-1270)

Savoir maîtriser son instinct
Pour Ramban – Nahmanide – le commandement de
sainteté vise avant tout la maitrise des instincts. La
Torah ne pouvant tout légiférer, donne ici une
injonction généraliste qui éduque l’individu dans la
voie de la vertu.

La Judéria de Gérone, la ville de
naissance de Nahmanide,
réhabilitée aujourd’hui par le
ministère du tourisme espagnol.

"רמב
כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלי האסורי והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר
 ולהיות, א"כ ימצא בעל התאוה מקו להיות שטו בזמת אשתו או נשיו הרבות,והיי
 והנה, שלא הוזכר איסור זה בתורה, וידבר כרצונו בכל הנבלות,בסובאי יי בזוללי בשר למו
, אחרי שפרט האיסורי שאסר אות לגמרי, לפיכ בא הכתוב:יהיה נבל ברשות התורה
 ויקדש עצמו מ היי..., ימעט במשגל.וצוה בדבר כללי שנהיה פרושי מ המותרות
 וג ישמור..., אע"פ שלא הוזהרנו ממנה בתורה, וכ יפריש עצמו מ הטומאה... ,במיעוטו
 כעני שהזכיר הכתוב )ישעיה,פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומ הדבור הנמאס
 כמה שאמרו על רבי חייא, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות,ט טז( וכל פה דובר נבלה
:שלא שח שיחה בטלה מימיו
Ramban / Nahmanide (1194 – 1270)
[…] Car la Torah nous mis en mis en garde contre les unions interdites, les nourritures
prohibées, mais elle a autorisé la relation entre un homme et sa femme et la consommation
de viande et de vin. Ainsi un sensuel pourrait assouvir ses relations avec sa femme ou
plusieures femmes, être ivrogne et glouton et proférer des grossièretés, tout ce qui n'est pas
mentionné dans la Torah. Ainsi il sera un délinquant en accomplissant la Torah. C'est
pourquoi le verset vient - après avoir donné les interdits (alimentaires et sexuels)
catégoriques – t'apprendre le principe général de se séparer même de ce qui est permis.
Diminuer l'intimité conjugale… Se sanctifier en prenant peu de vin… Se séparer de
l'impureté, bien que la Torah ne nous l'ait pas demandé… De même il préservera sa bouche
et sa langue de grossièreté, et il se sanctifiera également en cela jusqu'à atteindre l'état de
périchout (séparation, qui a donné pharisien) comme il a été dit à propos de Rabbi Hiya qu'il
n'a jamais proféré une parole vaine dans sa vie.
.

Traduction : Philippe Haddad.

