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ב ע   . דברים פרק ז  הָּ זָּ ֹמד ֶכֶסף וְּ ֵאׁש ֹלא ַתחְּ פּון בָּ רְּ ִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ִתשְּ ֵקׁש כה( פְּ ְך ֶפן ִתּוָּ תָּ לָּ ַקחְּ לָּ ֵליֶהם וְּ

ק ֱאֹלֶהיָך הּוא ֹקוָּ ַבת יְּ  בֹו ִכי תֹוע 
ה  דברים פרק כה  ָך ֵאיפָּ ֵביתְּ ָך בְּ ֶיה לְּ ה: )יד( ֹלא ִיהְּ ַטנָּ ה ּוקְּ דֹולָּ ָאֶבן גְּ ָך ֶאֶבן וָּ ִכיסְּ ָך בְּ ֶיה לְּ )יג( ֹלא ִיהְּ

ה וָּ  ֵלמָּ ה:)טו( ֶאֶבן ׁשְּ ַטנָּ ה ּוקְּ דֹולָּ ה גְּ ֵאיפָּ ֶמיָך וְּ ִריכּו יָּ ַמַען ַיא  ְך לְּ ֶיה לָּ ֶצֶדק ִיהְּ ה וָּ ֵלמָּ ה ׁשְּ ְך ֵאיפָּ ֶיה לָּ ֶצֶדק ִיהְּ
ֶול:  ל ֹעֵשה ֵאֶלה ֹכל ֹעֵשה עָּ ק ֱאֹלֶהיָך כָּ ֹקוָּ ַבת יְּ ְך:)טז( ִכי תֹוע  ק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ ֹקוָּ ֶׁשר יְּ ה א  מָּ דָּ א   ַעל הָּ

 
  סנהדרין מסכת משנה. 2

 וסוחרי, יונים ומפריחי, בריבית והמלוה בקוביא המשחק - הפסולין הן ואלו. משנה
  ...שביעית

Mishna Sanhedrin 4:3  

And these people may not function as judges or witnesses: dice players, usurers, 

pigeon trainers and Sabbatical traders 
 

 . תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כה עמוד ב 3
אלו הן המשחקים בפיספסים. )קוביות של שיש( ולא בפיספסים  - וביאהמשחק בק

משישברו  - ואימתי חזרתןבלבד אמרו, אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי רימונים. 
 את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו בחנם לא עבדי.

הן משיקרעו את שטרי - ואימתי חזרתןאחד המלוה ואחד הלוה,  - מלוה בריבית 
 ויחזרו בהן חזרה גמורה, אפילו לנכרי לא מוזפי )מלווים(.

אלו שממרין את היונים. ולא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו בהמה  - ומפריחי יונים 
משישברו את פגמיהן, ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו  - ואימתי חזרתןחיה ועוף, 

 במדבר נמי לא עבדי. 
משתגיע  - ואימתי חזרתןתנין בפירות שביעית, אלו שנושאין ונו - סוחרי שביעית

שביעית אחרת ויבדלו. ואמר רבי נחמיה: לא חזרת דברים בלבד אמרו, אלא חזרת 
ממון. כיצד? אומר: אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז בפירות שביעית, והרי הן 

 נתונין במתנה לעניים. 
 

Talmud: Sanhedrin 25b 

Dice players include those who play with checkers and not only with checkers but 

even with nut shells or pomegranate peels. And when is their repentance? (When can 

they be reinstated?) When they break up their checkers and undergo a complete 

reformation, so much so that they do not even play as a pastime (ie not for money) 

Usurers: this includes both lender and borrower? And when is their repentance? 

When they tear up their bills and undergo a complete reformation and do not lend 

money on interest even to a Gentile. 

Pigeon trainers are those who race pigeons or any other animals or birds. And when 

is their repentance? When they break up their pegmas and undergo a complete 

reformation and do not continue their practice even in the desert. 

Sabbatical traders are those who trade in the produce of the Sabbatical year. And 

when is their repentance? When they desist in another Sabbatical year….they also 

must declare: I… have amassed this sum by trading in Sabbatical produce and it is 

made over as a gift to the poor.  

 

 

 



 
 מס' דעמלק פרשה א ד"ה וישמע. מה  -. מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 4

.... אמרו, רחב הזונה בת עשר שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים, וכל מ' שנה 
, בשלשה שהיו ישראל במדבר זנתה, לסוף נ' שנה נתגיירה, והיא אומרת: רבש"ע

+שם /יהושע/ שנ' דברים חטאתי, בשלשה דברים מחול לי, בחבל בחלון בחומה, 
 טו+ ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. 

 . תלמוד בבלי מסכת זבחים דף קטז עמוד ב 
מנאפים עולין אליה בחבלים דרך החלון ויורדים וגם טמנתם בפשתי העץ רש"י: 

 .ובאותן שלשה דברים עצמן זכתה להציל השלוחים
 

Mekhilta 

They recounted, Rahab was ten years old when the Israelites left Egypt, and she 

played the harlot the whole of the forty years, that they spent in the wilderness. At the 

age of 50 she became a proselyte. Said she: Lord of the Universe, with three things I 

have sinned; with three things forgive me, the rope, the window and the wall… 
 
 . שמות רבה )וילנא( פרשה כג 5

ג ד"א אז ישיר משה הה"ד )שיר /השירים/ ד( נופת תטופנה שפתותיך אמר משה 
רבון העולמים במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך..., כך אמר משה לפני הקב"ה 

מר )שמות ה( ומאז באתי אל פרעה והרי טבעת יודע אני שחטאתי לפניך באז שנא
 אותו לים לכך אני משבחך באז הה"ד אז ישיר משה, 

בא וראה דרך הצדיקים במה שהם סורחים הם מתקנים ... ממי הם למדים? מן 
הקב"ה שבדבר שהוא מכה הוא מרפא שנאמר )ירמיה ל( כי אעלה ארוכה לך 

י מרפא אותך, מנין תדע כן מן וממכותיך ארפאך ממכות שאני מכה אותך מהם אנ
 הקב"ה צא ולמד ממרה שהורה למשה דבר מר והשליך למים ונמתקו ...

 
 . תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו.6

, שנאמר +הושע יד+ כשגגותאמר ריש לקיש: גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו 
כשול. שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך. הא עון מזיד הוא, וקא קרי ליה מ

, שנאמר כזכיותאיני? והאמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו 
  –+יחזקאל לג+ ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם יחיה! 

 .מיראה -מאהבה, כאן  -לא קשיא; כאן 
 

Talmud: Yoma 86b 

 

Resh Lakish said: Great is repentance, for because of it premeditated sins are 

accounted as errors, as it is said: Return Oh Israel, unto the Lord, thy God, for you 

have stumbled in your iniquity. (Hosea 14:2). Iniquity is premeditated and yet hecalls 

it "stumbling".  

Is that so? But Resh Lakish said: Great is repentance for premeditated sins are 

accounted as though they were merits, as it is said: and when the wicked turns from 

his wickedness and does what is lawful and right, he shall live thereby (Ezekiel 

33:19). That is no contradiction: One refers to a case of repentance out of love and the 

other to one from fear. 

 

 

 

 


