
  בענין הגמרא סנהדרין יב., שהיה גזירת המלכות לענין תכלת.47עוד מראה מקומות להערה , 

, )הערות על ספר הערוך, ערך זג ג', מהגאון )הוצאת מוסד הרב קוק( נר ערוך - משנת יעקבעין בספר 
ועוד(, רבי יעקב שור זצ"ל, תלמיד חביב לבעל שו"מ, ומחבר שו"ת דברי יעקב, ומאיר עיני חכמים 

 וז"ל:

סנהדרין יב, זוג בא מרקת, פי' שני ת"ח באו מטבריא ותפשן נשר עיכבן המלך, וי"א עיכבן 
המטר הנושר מן השמים, ובידן דברים הנעשין בלוז הן תכלת וכו'.  עיין פרש"י סנהדרין שם 
שפי' תפשן נשר: חיל הפרסיים, והוא כפי' ראשון של רבינו והוא הפי' האמיתי, וזה שלחו 

, אבל באמת כי הדברים הללו ברמז מליצה. והמהרש"א בחידושי אגדות שם נתקשה בזה
היתה בזה גזירת מלכות פרס שהיה אז שליט בבל שגזר על תכלת, ויתכן לפי שמנמוסי פרס 

. ולזה שלחו )וכן גזר גם על עיבור השנה כדפרש"י שם(, להיות רק המלך ושריו לבושי תכלת
)ועיין כעין זה בש"ס ר"ה דף כה א דא"ל רבי תוודע הדבר למלכות. הדברים ברמז מליצה שלא לה

לר"ח זול לעין טב וקדשה, ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיים, והיינו ג"כ לפי שהיתה גזירת 
 . המלכות על קידוש החודש והיו עושין במחשך מעשיהם והודיעו הדברים רק ברמז מליצה(

ו מצות תכלת מסוף זמן הגמרא, והיינו לפי שהיתה ולסיבה זו אולי מה שנתבטל מאתנ
על זה כמבואר מש"ס הנ"ל, ובקושי גדול היה אפשר להם להשיג החלזון  המלכותגזירת 

ולצבוע בדמו תכלת ולקיים המצוה בסכנה, ועי"ז במשך הזמן נתבטל הדבר לגמרי עד 
זה כל כך, כיון שנשכח השגת החלזון ומעשה הצביעה, ולא היה הכרח להם למסור נפשם על 

 .1שהמצוה תתקיים עכ"פ גם בלבן לבד, דהתכלת אינו מעכב את הלבן כמבואר בש"ס מנחות

 על גמרא זו: )להרה"ג ראובן מרגליות זצ"ל(, )הוצאת מוסד הרב קוק( מרגליות היםוע"ע בספר 

בזה הזמן התחילה גם השתכחות התכלת, שעד זמן שלחו ליה לרבא זוג בא מרקת וכו'.  ...
.  וז"ש זוג ומני אז לא מוזכרע' מנחות מ"ב א,  - יי ורבא מצינו שהטילו תכלת בציציותיהםאב

)כצ"ל ע' הגהות הגרצ"ח דהיינו עיבור שמיירי בא מרקת ותפשו נשר ובידם דברים הנעשים בלוד 
יתכן  -ודבר התכלת , ומאי ניהו תכלת כו'.  ר"ל שני דברים היו בידם: סוד העיבור, בסוגיא זו(

ע' מנחות מ"ג א ועבודה זרה ל"ט  יעת מקום המצאו או עשייתו שנצרך לזה מומחיות רבהיד
 א.  ואם כי יצאו בשלום, עכ"ז לא סמכו עוד אניסא וכו'.

 , וז"ל:)ריש סי' ב'( בישועות מלכווכ"כ 

ולפי הנראה נגנז בימי אחרוני האמוראים, וזה היה בימי רבינא האחרון, שנפטר בשנת 
 . והיה חשש סכנה בתכלת כמבואר בסנהדרין דף יבישי, ...רל"ד לאלף החמ
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 וכ"כ כתב המגיד מדובנא בספר המדות שער הדעת פרק ט"ז 
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