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 ד"בס
 תכלת

 מואיז נבון
 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מב עמוד ב 
מייתינן   דם :  אמר ליה? הא תכילתא היכי  צבעיתו לה: אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה

 ]  ומרתחינן ליה[חלזון וסמנין ורמינן להו ביורה 
 

 במדבר פרק טו 
  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל  )לח(:    ַוּיֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) לז(

  ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ) לט(:  ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל  ְּתֵכֶלת
אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְידָֹוד ַוֲעִׂשיֶתם 

  ֲאִני ְידָֹוד ) מא(:    ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם) מ(:  ַאֲחֵריֶהם
 .ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְידָֹוד ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַר

 
 במדבר פרק יג 

ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה  )ב
 :ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו  ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם

 
 במדבר פרק יד 

  ) לד(: ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם ַעד ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר  ) לג(
ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם 

 : ָּבִעים  ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת ְּתנּוָאִתיַאְר
   

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מג עמוד ב 
מפני  שהתכלת   דומה  לים וים ? מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין: מאיר  אומר'  היה ר, תניא

 דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד  
 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מג עמוד ב 
: ותניא  אידך.   שקולה   מצוה זו כנגד כל המצות כולן-' ם את כל מצות הוראיתם אותו וזכרת

י "ורשב. זכירה מביאה לידי עשיה,  ראיה מביאה לידי זכירה-ועשיתם ... וראיתם אותו וזכרתם
:  וכתיב התם, וראיתם אותו: כתיב הכא,  זוכה ומקבל פני שכינה-כל   הזריז במצוה זו  :  אומר

 .  אלהיך תירא ואותו תעבוד' את ה+   'דברים ו+
 

  א עמוד מד דף מנחות מסכת בבלי תלמוד
 

 יודע איני ב"ולעה, ז"בעה שכרה מתן שאין, בתורה שכתובה קלה מצוה כל לך אין: נתן ר"א, תניא
 בכרכי זונה שיש שמע, ציצית במצות זהיר שהיה אחד באדם מעשה; ציצית ממצות ולמד צא, כמה
, זמנו כשהגיע. זמן לה וקבע זהובים מאות ארבע לה שיגר, בשכרה ביםזהו מאות' ד שנוטלת הים

 על וישב בא זהובים מאות' ד ליך ששיגר אדם אותו: לה ואמרה שפחתה נכנסה. הפתח על וישב בא
 אחת כל ובין, זהב של ואחת כסף של שש, מטות' ז לו הציעה. נכנס, יכנס: היא אמרה, הפתח
 עלה הוא ואף, ערומה כשהיא עליונה גבי על וישבה עלתה, הבז של ועליונה כסף של סולם ואחת
 נשמטה היא ואף, קרקע ג"ע לו וישב נשמט, פניו על לו וטפחו ציציותיו' ד באו, כנגדה ערום לישב

 אמר. בי ראית מום מה לי שתאמר עד מניחתך שאיני, רומי של גפה: לו אמרה. קרקע ג"ע וישבה
 וכתיב, שמה וציצית אלהינו' ה ציונו אחת מצוה אלא, מותךכ יפה אשה ראיתי שלא, העבודה: לה
 לשלם שעתיד הוא ואני ליפרע שעתיד הוא אני, פעמים שתי אלהיכם' ה אני+ ו"ט במדבר +בה

 ומה עירך שם ומה שמך מה לי שתאמר עד מניחך איני: לו אמרה. עדים' כד עלי נדמו עכשיו, שכר
 שליש, נכסיה כל וחילקה עמדה. בידה ונתן כתב, תורה בו למד שאתה מדרשך שם ומה רבך שם

. חייא' ר של מדרשו לבית ובאת, מצעות מאותן חוץ, בידה נטלה ושליש לעניים ושליש למלכות
? התלמידים מן באחד נתת עיניך שמא, בתי: לה אמר, גיורת ויעשוני עלי צוה, רבי: לו אמרה

 הציעה באיסור לו שהציעה מצעות ותןא, במקחך זכי לכי: לה אמר, לו ונתנה מידה כתב הוציאה
 . כמה יודע איני ב"ולעה, ז"בעה שכרו מתן זה, בהיתר לו
 


