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        אאאא    הלכההלכההלכההלכה
, התשובה את מעכבין דברים ועשרים ארבעה
 אין מהן אחד והעושה גדול עון מהן ארבעה

 גודל לפי תשובה לעשות בידו מספיק ה"הקב
 ובכלל הרבים את המחטיא) א: (הן ואלו. חטאו

   (...)מצוה מלעשות הרבים את המעכב זה עון
 
 

        בבבב    הלכההלכההלכההלכה
 בפני התשובה דרכי הנועלים דברים חמשה ומהן

 לפי, הצבור מן הפורש) א: (הן ואלו, עושיהן
 זוכה ואינו עמהן יהיה לא תשובה שיעשו שבזמן
, חכמים דברי על והחולק) ב(, שעושין בזכות עמהן
 יודע ואינו מהן לפרוש לו גורמת שמחלוקתו לפי
 שכיון, המצות על והמלעיג) ג(, התשובה דרכי

 ואם עושן ולא אחריהן רודף אינו בעיניו שנתבזו
  (...), יזכה במה יעשה לא

 
 

Amadeo Ruis Olmos, Statut de Maïmonide, 1964, 
Cordoue. 

        גגגג    הלכההלכההלכההלכה
 שבין עונות שהם לפי גמורה בתשובה שישוב לו אפשר אי אותן העושה דברים חמשה ומהם
: הן ואלו, לו ללמחו ממנו ישאל או לו שיחזיר כדי לו שחטא חבירו יודע ואינו לחבירו אדם

  (...) הרבים את המקלל) א(

 
 

        דדדד    הלכההלכההלכההלכה
 רוב בעיני קלים דברים שהם לפי, מהן לשוב חזקתו אין אותן העושה דברים חמשה ומהן

 מספקת שאינה מסעודה האוכל) א: (הן ואלו, חטא זה שאין ידמה והוא חוטא ונמצא האדם
) ב(, ברשותו אלא כלתיא כלום ויאמר חטא שלא מדמה והוא, הוא גזל אבק שזה לבעליה

 בלבו ויאמר ומחרישה קורדום כגון אלא אינו עני של שהעבוט עני של בעבוטו המשתמש
  (...), אותו גזלתי לא והרי חסרים אינן

 
        הההה    הלכההלכההלכההלכה
 צריך לפיכך ,מהן לפרוש הם וקשים תמיד אחריהם ימשך אותם העושה דברים חמשה ומהן
 הרע ולשון רכילות: הן ואלו, מאד עד רעות דעות כולן והן בהן ידבק שמא מהן להזהר אדם
 נרשמים והן ממעשיו לומד שהוא מפני לרשע והמתחבר רעה מחשבה ובעל חימה ובעל
 כל שצריך דברים דעות בהלכות בארנו וכבר, ירוע כסילים ורועה שלמה שאמר הוא, בלבו
  . תשובה לבעל וחומר קל תמיד בהן לנהוג אדם

 
 

        וווו    הלכההלכההלכההלכה
 אם אלא אותה מונעין אין התשובה את שמעכבין פי על אף בהן צאוכיו הדברים אלו כל

  .הבא לעולם חלק לו ויש תשובה בעל זה הרי מהן תשובה אדם עשה



Rabbi Moché Ben Maïmon (Rambam-Maïmonide) 
 
Michné Thora, loi sur le repentir, chapitre 4 : lis te des différentes fautes qui 
font obstacle  à la téchouva. 
 
Loi 1 
Vingt-quatre fautes empêchent l’homme de faire téchouva, et quatre d’entre elles sont des 
fautes graves, et le Saint béni soit Il, ne l’aide pas à faire téchouva à cause de la gravité de 
sa faute. Les voici : celui qui incite les autres à fauter et est inclus dans ce groupe celui qui 
empêche les gens à faire des mitsvot (…). 
 
Loi 2 
Il y a cinq comportements qui ferment les portes de la téchouva devant celui qui les a 
accomplis: 

1) celui qui se désintéresse de la communauté, car au moment où ils font techouva, il 
ne se trouve pas parmi eux, et ne peut donc pas bénéficier de leur mérite; 

2)  celui qui contredit les paroles des sages, car sa contradiction va l’éloigner d’eux et 
ne connaîtra donc pas les voies du repentir. (…); 

3) celui qui méprise les commandements, car en les méprisant il ne les recherchera plus 
et ne les fera plus; (…) 

 
Loi 3 
Voici les cinq fautes pour lesquelles il est 
impossible d’en faire un repentir complet, car ce 
sont des fautes commises envers des personnes, 
soit ignorantes du méfait, soit qu’il est impossible 
de leur demander pardon: celui qui maudit une 
assemblée (…). 
 
Loi 4 
il y a cinq fautes pour lesquelles l’homme ne se 
repent pas, car elles sont légères pour la majorité 
des personnes, et il lui semble donc qu’il ne faute 
pas. Celui qui mange d’un repas qui ne suffit 
même pas à son hôte: cela ressemble à du vol. 
Cependant, il se dit : « Je ne vole pas puisque 
c’est avec sa permission que je mange ! ». Celui 
qui va se servir d’un gage qu’un pauvre a déposé 
chez lui, comme par exemple une charrue, car il 
dira : « Il ne perd rien, donc je ne vole pas ! ». (…) 
 
Loi 5 
Il y a cinq péchés qui poursuivent l’homme et dont 
il est difficile de se débarrasser; il faut donc s’en 
méfier et y faire attention. (…) 
 

Portrait de Maïmonide. 

 
Loi 6 
Toutes ces fautes, bien qu’elles fassent obstacle au repentir, ne l’empêchent pas, car si un 
homme se repent de l’une d’entre elles, il est considéré comme un authentique repentant et 
a une part au monde futur. 
 


