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Babylonian Talmud – Menahot (44a) 
It was taught in a baraita - R.Natan said: There is not a 
single precept in the Torah, even the lightest, whose reward 
is not enjoyed in this world; and as to the reward in the 
world to come – I know not how great it is. Go and learn 
this from the precept of tzitzit (“fringes”). There was once a 
man who was very scrupulous about the precept of tzitzit. 
He heard of a certain harlot in one of the towns by the sea, 
who took 400 hundred gold denars as her wages. He sent 
her 400 gold denars and arranged a time to meet. When the 
day arrived, he came and waited at her door. Her maid 
entered and told her: That man who sent you the 400 denars 
has come and is waiting at the door. To which she replied: 
Let him enter, let him enter. When he came in, she prepared 
for him 7 beds, six of silver and one of gold. Between one 
bed and the other, there were steps of silver, except for the 
last one, which was gold. She then went up to the top bed 
and sat there naked. He, too, went up to sit naked opposite 
her, when all of a sudden, the four fringes of his garment 
struck him across the face; whereupon, he slipped off and 
sat on the ground. Then she also slipped off and sat down 
on the ground and said to him: ‘By the Roman Capitol’, I 
will not let you alone until you tell me what blemish you 
saw in me. ‘By the Temple’, he replied, never have I seen a 
woman as beautiful as you. But there is one precept. Which 
the L-rd, our G-d, has commanded us – it is called tzitzit. 
And with regard to it, the expression “I am the L-rd, your 
G-d”,  is written twice – signifying, I am He who will exact 
punishment in the future, and I am He who will give reward 
in the future. And now the tzitzit appeared to me as four 
witnesses. She said: I will not leave you until you tell me 
your name, the name of your town, the name of your 
teacher, and the name of the academy where you study 
torah. He wrote all this down and handed it to her. 
Thereupon, she arose and divided her estate into three parts: 
one third for the government, one third to be distributed 
among the poor, and one third she took with her in her 
hand; the bedclothes, however, she retained. She then came 
to the Beit Midrash of R. Chiya and said to him: Rabbi, 
command them to convert me. He replied: My daughter – 
perhaps you have set your eyes upon one of the disciples?! 
She took out the script and handed it to him. Go, he said, 
and enjoy your acquisition. Those very bedclothes which 
she had spread for illicit purposes, she now spread for him 
lawfully. This is the reward [for the precept] in this world. 
And as for the reward in the future – I know not how great 
it is. 

  .)מד ( מנחות מסכת - בבלי תלמוד
 מצוה כל לך אין: נתן ר"א, יאתנ

 מתן שאין, בתורה שכתובה קלה
 יודע איני ב"ולעה, ז"בעה שכרה
; ציצית ממצות ולמד צא, כמה
 זהיר שהיה אחר באדם מעשה
 בכרכי זונה שיש שמע, ציצית במצות
 זהובים מאות' ד שנוטלת הים

 מאות ארבע לה שיגר, בשכרה
, זמנו כשהגיע. זמן לה וקבע זהובים

 שפחתה נכנסה. הפתח על בויש בא
' ד ליך ששיגר אדם אותו: לה ואמרה
, הפתח על וישב בא זהובים מאות
' ז לו הציעה. נכנס, יכנס: היא אמרה
, זהב של ואחת כסף של שש, מטות
 כסף של סולם ואחת אחת כל ובין

 גבי על וישבה עלתה, זהב של ועליונה
 עלה הוא ואף, ערומה כשהיא עליונה
 ציציותיו' ד באו, הכנגד ערום לישב
 ג"ע לו וישב נשמט, פניו על לו וטפחו
 ג"ע וישבה נשמטה היא ואף, קרקע
, רומי של גפה: לו אמרה. קרקע
 מה לי שתאמר עד מניחתך שאיני
, העבודה: לה אמר. בי ראית מום
 אלא, כמותך יפה אשה ראיתי שלא
 וציצית אלהינו' ה ציונו אחת מצוה
 אני+ ו"ט במדבר +בה וכתיב, שמה
 הוא אני, פעמים שתי אלהיכם' ה

 שעתיד הוא ואני ליפרע שעתיד
' כד עלי נדמו עכשיו, שכר לשלם
 עד מניחך איני: לו אמרה. עדים

 עירך שם ומה שמך מה לי שתאמר
 שאתה מדרשך שם ומה רבך שם ומה
 עמדה. בידה ונתן כתב, תורה בו למד

 למלכות שליש, נכסיה כל וחילקה
, בידה נטלה ושליש לעניים ושליש
 לבית ובאת, מצעות מאותן חוץ

, רבי: לו אמרה. חייא' ר של מדרשו
: לה אמר, גיורת ויעשוני עלי צוה
 מן באחד נתת עיניך שמא, בתי

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

 

 


