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  פרק ה הלכה ב פרק ה הלכה ב פרק ה הלכה ב פרק ה הלכה ב 
אבל , במה דברי� אמורי� בשאר מצות חו� מעבודת כוכבי� וגלוי עריות ושפיכת דמי�

במה דברי� , יהרג ואל יעבור, שלש עבירות אלו א� יאמר לו עבור על אחת מה� או תהרג
נות לו ביתו בשבת או כגו� שאנסו לב, אמורי� בזמ� שהעובד כוכבי� מתכוי� להנאת עצמו

אבל א� נתכוי� להעבירו על המצות , או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה, לבשל לו תבשילו
וא� אנסו להעבירו , א� היה בינו לבי� עצמו ואי� ש� עשרה מישראל יעבור ואל יהרג, בלבד

]…[בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור  
 
 
Rambam lois des fondements de la Torah 
Chapitre 5, loi 2 
Dans quel cas dit-on que l’on transgresse pour ne pas mourir, pour toutes les mitsvoth, à 
l’exception de l’idolâtrie, des unions interdites et du meurtre. Car pour ces dernières, si l’on 
nous dit transgresse ou l’on te tuera, on choisira la mort plutôt que la transgression. Dans 
quel cas s’applique ce dernier principe, lorsque l’idolâtre cherche son propre profit, par 
exemple pour lui construire sa maison, lui faire cuire son plat ou s’il veut violenter une 
femme, etc.. Mais si son intention est uniquement de nous faire transgresser (sans qu’il tire 
un profit personnel autre), si la transgression reste discrète, c’est-à-dire devant moins de dix 
juifs, il transgressera et ne choisira pas la mort. Mais s’il l’oblige devant dix juifs il préférera la 
mort […].  

 
 
____________________ 
 
Traduction : Philippe Haddad 

 

Durant l’Inquisition, de nombreux 
juifs choisirent la mort à 
l’apostasie. 

 

CITATION 

Les 3 péchés capitaux 
 

L’approche de Maïmonide 
 
Dans son Mishné Torah, Maïmonide, rappelle dans un 
premier temps, le grand principe selon lequel il est 
obligatoire de transgresser la Torah quand la vie est en 
danger.  
 
La question se pose cependant concernant les « trois 
péchés capitaux d’Israël » : le meurtre, l’idolâtrie et les 
unions interdites. 
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