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Hilkhot Dé'ote

Halakha 1 - Chapitre 3

א שֶׁמֶּא יֹאמַר אָדָם, הוֹאִיל וְהַתַּאֲוָה וְהַכָּבוֹד וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן דֶּרֶךְ
רָעָה הֶן וּמוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם, אֶפְרֹשׁ מֵהֶן בְּיוֹתֵר
וְאֶתְרַחַק לַצַּד הָאַחֲרוֹן, עַד שֶׁלֹּא יֹאכַל בָּשָׂר וְלֹא יִשְׁתֶּה יַיִן וְלֹא

יִשָּׂא אִשָּׁה וְלֹא יֵשֵׁב בְּדִירָה נָאָה וְלֹא יִלְבֹּשׁ מַלְבּוּשׁ נָאֶה אֵלָא
הַשָּׂק וְהַצֶּמֶר הַקָּשֶׁה וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן, כְּגוֹן כּוּמָרֵי אֱדוֹם--גַּם זוֹ דֶּרֶךְ
רָעָה הִיא, וְאָסוּר לֵילֵךְ בָּהּ.

ב הַמְּהַלֵּךְ בְּדֶרֶךְ זוֹ, נִקְרָא חוֹטֶא: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר בַּנָּזִיר, "וְכִפֶּר
עָלָיו, מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל-הַנָּפֶשׁ" (במדבר ו,יא); אָמְרוּ חֲכָמִים,

וּמַה
אִם נָזִיר שֶׁלֹּא פֵרַשׁ אֵלָא מִן הַיַּיִן, צָרִיךְ כַּפָּרָה--הַמּוֹנֵעַ עַצְמוֹ מִכָּל
דָּבָר, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.

ג לְפִיכָּךְ צִוּוּ חֲכָמִים שֶׁלֹּא יִמְנַע אָדָם עַצְמוֹ אֵלָא מִדְּבָרִים שֶׁמָּנְעָה
הַתּוֹרָה בִּלְבָד, וְלֹא יִהְיֶה אוֹסֵר עַצְמוֹ בִּנְדָרִים וּבִשְׁבוּעוֹת

עַל דְּבָרִים הַמֻּתָּרִים. כָּךְ אָמְרוּ חֲכָמִים, לֹא דַּיֶּיךָ מַה שֶׁאָסְרָה
תּוֹרָה, אֵלָא שֶׁאַתָּה אוֹסֵר עָלֶיךָ דְּבָרִים אֲחֵרִים.

ד וּבַכְּלָל הַזֶּה, אֵלּוּ שֶׁמִּתְעַנִּין תָּמִיד--אֵינָן בְּדֶרֶךְ טוֹבָה, וְאָסְרוּ
חֲכָמִים שֶׁיְּהֶא אָדָם מְסַגֵּף עַצְמוֹ בְּתַעְנִית. וְעַל כָּל הַדְּבָרִים

הָאֵלּוּ וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן, צִוָּה שְׁלֹמֹה וְאָמַר, "אַל-תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה,
וְאַל-תִּתְחַכַּם יוֹתֵר: לָמָּה, תִּשּׁוֹמֵם" (קוהלת ז,טז).
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