בס"ד

האם החזר יטהר לעתיד
 .1שמיני יא
ּוממַ פְ ִרסֵ י הַ פ ְַרסָ ה אֶ ת הַ גָמָ ל כִ י מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּוא ּופ ְַרסָ ה אֵ ינֶּנּו מַ פְ ִריס
ד אַ ְך אֶ ת זֶה ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִממַ ֲעלֵי הַ ג ֵָרה ִ
טָ מֵ א הּוא לָכֶ ם :ה וְ אֶ ת הַ שָ פָן כִ י ...ו וְ אֶ ת הָ אַ ְרנֶבֶ ת כִ י ...ז וְ אֶ ת הַ ֲחזִיר כִ י מַ פְ ִריס פ ְַרסָ ה הּוא וְ שֹ סַ ע שֶ סַ ע
פ ְַרסָ ה וְ הּוא ג ֵָרה ל ֹא יִ גָר טָ מֵ א הּוא לָכֶ ם:

 .2רבינו בחיי שם
ובמדרש תנחומא "למה נמשלה מלכות זו לחזיר ,שעתיד הקב"ה להחזיר עליהן מדת הדין" .ויש
נוסחאות שכתוב "שעתיד להחזיר העטרה ליושנה"...
ויש נוסחאות שכתוב" ,עתיד הקב"ה להחזירו לנו" ,וההמון מבינים שעדין יהיה טהור לישראל ,אבל
באור הענין על הכח שלו שהוא מצר לישראל ,ולעתיד ישוב עם שאר כל הכחות לעזור ולתמוך לישראל
כי ירבה השלום בעולם..

 .3מנחות קנאות פרק ב
ר"ל מפני שאיסור אכילת חזיר נמנה עם דברים שלא נודע טעמו ...ואמרו :כי לעתיד לבא הקב"ה מגלה
להם טעם איסורן עם שאר טעמי התורה וזאת היא החזרה הכתובה במדרש.
כי הדבר שהיה נודע בימי יהושע וזקנים ונשתכח מן הבנים ,כשיודיעהו המלך המשיח הרי הוא כאילו
החזירה לנו ,חלילה! כי התורה לא תשתכח ולא תתחדש כמ"ש רז"ל אלה המצות ,שאין הנביא רשאי
לחדש בהם דבר מעתה ועד עולם.

 .4שו"ת רדב"ז ח"ב תתכח
ולפי הפשט איפשר לתרץ על הדרך אשר כתבתי כי יהיו ישראל אוכלים משמנים כאלו הותר להם
בשר חזיר לא שיותר להם בשר חזיר ח"ו .ועל דרך הסוד יש למעלה שר אחד ושמו חזריא"ל והוא
קטיגור על ישראל ועתיד הקב"ה להחזיר לישראל להיות להם סניגור ודעהו.

 .5אור החיים שם
והוא גרה לא יגר .פרוש תנאי הוא הדבר כל זמן שהוא לא יגר ,אבל לעתיד לבא יעלה גרה ויחזור
להיות מותר ,ולא שישאר בלא גרה ויתר כי תורה לא תשנה.

 .6צפנת פענח הל' מאכלות אסורות
אך באמת כך דס"ל לרבינו דיש נ"מ לבין סימני בהמה לסימני עוף .דגבי בהמה הסימנים הוא הטהרה
שלה מחמת גזיה"כ ...אבל סימני עופות וסימני חיה לגבי חלבה וזה רק הוה סימן איזהו הטהור ואיזה
היא הטמא.

 .7בכורות ה:
ומה הם באכילה? בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה וטמאה שילדה כמין בהמה
טהורה אסור באכילה ,שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור.

 .8פרדס יוסף שמיני יא ,ז
וי"ל דהחזיר השלישי שיולד מאותו שישתנה בסימני' הוא שיחזיר להתירו...
וי"ל דבגמל כ' ופרסה איננו מפריס ,ובחזיר כ' והוא גרה לא יגר ,וי"ל דתיבה "והוא מיעוטא הוא דחזיר
טמא כל זמן "והוא גרה לא יגר" אבל כשיבא יום ,והוא גרה יגר לא אסרתי למפרע.

 .9אגרות קודש ג ע' קנג
וזאת למודעי אמרז"ל ..למה נקרא שמו חזיר כו' להחזירו לנו מוכח דגמל שפן וארנבת ישארו באיסורן
ול"ק מהנ"ל כי מבואר ..דשני זמנים לע"ל כשיהי' עדיין אסור וטמא וכו' ואז רק חזיר יטהר ואח"כ
כשרוח הטומאה יעביר מן הארץ תבטל כל המרכבה טמאה דגמל כו'

