סנדל המסומר
]מאמר מתו :עיוני בדברי חז"ל ובלשונ לרב חנו ארנטרוי[
המשנה בשבת ד ס' ע"א" :לא יצא איש בסנדל המסומר" )בשבת( .זוהי גזרה מזמ השמד ,מתקופת המלחמות
ביוני או ברומאי .טע הגזרה מעורפל ובגמרא דני על כ :
"מאי טעמא? אמר שמואל :שלפי הגזרה היו )רש"י" :בני אד הנשמטי מ הגזירה היו"( והיו נחבאי במערה
ואמרו הנכנס יכנס היוצא אל יצא .נהפ סנדלו של אחד מה ,כסבורי ה אחד מה יצא וראוהו אויבי ועכשיו
באי עליה .דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בה אויבי .רבי אילעאי ב אלעזר אומר ... :שמעו
קול מעל גבי המערה כסבורי היו שבאו עליה אויבי ,דחקו וכו' .רמי ב יחזקאל אמר :בביהכנ"ס היו יושבי,
שמעו קול וכו' דחקו זה בזה וכו' .באותה שעה אמרו :אל יצא אד בסנדל המסומר ...ומעשה כי היה בשבת
היה".
לדעת כל האמוראי הנ"ל בא האסו על הפליטי בגלל מהומה שקמה .על סיבת המהומה יש שתי דעות :לפי
האחת הסכימו הנחבאי שאיש לא יעזב את המערה ,כדי להסתיר את מחבוא .לאסונ נעל אחד מה את נעליו
שלא כדרכ ובגלל העקבות המשוני אחז פחד שמא נתגלה מחבוא .ואז קמה המהומה הקטלנית .לפי הדעה
השניה קמה המהומה כתוצאה מקולות שנשמעו  $מדובר במערה או בביהכנ"ס ,בו נאספו הפליטי.
א מכל מקו הסנדלי המסומרי ה שגרמו לגודל האסו .רגילי לפרש שבדוחק שנוצר רמסו זה את זה
בנעליה ואילו הסנדלי לא היו מסומרות ,היו האבדות קטנות יותר.
א בעצ מפוקפק מאד א באמת דוקא הסנדלי יכולות לגרו לעיקר האסו .א קהל גדול מצופ במקו צר
ופורצת מהומה קורי אסונות וקראנו ושמענו על כ לא פע ,א מה לזה ,ולסנדלי? ידוע שקרו אסונות בימי
כפורי בבתי$כנסת ואז דוקא אסורי במנעל! א המוני דוחקי ונדחקי מתו פחד$מות ומנסי כול לפרו&
דר אל פתח  $אי זה משנה הרבה אלה נעליי ה נעולי .א במקרה הנדו אי ספק שהנעליי ה שגרמו שהרי
אסרו לצאת בסנדל המסומר בשבת.
ואי זה עיקר הקושי .בירושלמי )פ"ו ה"ב( ניתני טעמי אחרי לתקנה ולפי ההסבר הרגיל אי להבינ כלל:
"מפני מה גזרו על סנדל המסומר? יש אומרי שהיו רואות ראשו ,ומפילות )קרב העדה" :שהיה שנו כחרב
ברוקה ולטושה והיו נרתעות ומפילות"( .ויש אומרי שהיו שומעות קולו ומפילות )"שהמהל בו משמיע קול גדול
ונרתעות ומפילות"( .באור זה שונה לגמרי ממה שנאמר בבבלי .לפי זה לא הפחד מפני האויב גר אלא הסנדלי
עצמ .אכ מקרה מוזר שפיסת מתכת מבריקה או רעש משונה ה שגרמו אסו גדול כל כ ובגלל ג אסרו
איסור כללי .הירושלמי מוסי שלפי הדעה הראשונה האיסור חל רק על סנדל שבו בולט החלק השנו והמבריק,
אח"כ הוא שואל" :ולא בשעת השמד גזרו? מכיו שעבר השמד יהא מותר?!" והוא עונה" :לא עמד בית די וביטל"
)ק"ע" :ועכשיו אי כח ביד ב"ד לבטלו שהיו הראשוני גדולי בחכמה ובמני ואע"פ שנתבטל הטע אפ"ה צרי
ב"ד הגדול בחכמה ובמני לבטל"( .א שאלת הירושלמי תמוהה .א המהומה גרמה לאסו ,מדוע יש לבטל את
הגזרה לאחר השמד? וכי בימינו לא פרצו מהומות בתו קהל צפו?
דיה לקביעת עובדה היסטורית אחת  $אשר נעלמה כנראה מעיני המפרשי  $כדי לפתור את כל החידות .אמוראי
שני התלמודי לא הזכירו את העיקר  $שהיה בעיניה מ המפורסמות  $שהסנדל המסומר היה חלק ממדי הקרב
הרגילי של החייל הרומאי או היווני .עיי באיכה רבה ב' ז' )לפי גירסת הערו  ,ער גלגס(" :ועושי רוש
במסמרות הגלגסי שלה בקרקע בית המקדש" .וגלגס הוא "קאליגה" הלטיני ועיי בערו  ,ער "אות" ,בש
מדרש ילמדנו" :והיו מנעליה מסומרי והיו עושי רשומות ברצפה" .וכ מספר יוספוס במלחמות היהודי פרק
ו ,א'  8על שר$מאה שנכנס להיכל בסנדליו המסומרי מסמרי צפופי וחדי והזיק ברצפה" .קאליגה" הוא
הנעל של החייל הרומאי ובעלי דרגות ציפו את מסמרותיו בכס או בזהב .ג החיילי הסוריי נעלו נעליי ממי
זה) .עיי בדברי פליניוס  ,14 ,3 ,33וכ במקורות אחרי(.
מכא שסנדלי אלה היו חלק מתחמושת של אות החיילי שמפניה הסתתרו היהודי בימי השמד במערות
ובנקיקי .יהודי נעלו סנדלי רגילי .אחת לאל קרה בודאי שג לוח יהודי היה נעול סנדל מסומר .נתאר
לעצמנו קהל יהודי פליטי ,נחבאי באחת המערות מפני האויב .יו אחד מצאו בפתח המערה עקבות נעלי
אשר היו בשימוש צבא האויב ,למרבה האסו הוליכו עקבות אלה מ המערה והלאה ,כאמור "נהפ סנדלו של
אחד מה" .ופליטי חרב אלה ,אשר בלאו הכי פחדו פחד מוות מפני כל עלה ניד ,בודאי העלו מיד על דעת
שחייל רומאי גילה את מחבוא והסתלק להביא את חבריו כדי להשמיד יושבי המערה וכמוב קמה מהומה ובה
רבו כל כ האבדות .א זאת היתה אזעקת שוא .העיקבות היו של לוח יהודי אשר באיזו דר שהיא השיג
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סנדלי מסומרי מצבא האויב והתקשט בה .סנדליו אלה בלבד גרמו לאסו ולא סנדלי הפליטי בתו המערה.
לפי המסורת האחרת גרמו לאסו לא עקבות הסנדל המסומר אלא קולות צעדי הנעול בה ,אותו לוח צעד
בסנדליו בקול גדול בפתח המערה ,ויושביה חשבו שהנה חיילי האויב גילו ובאו להשמיד .ואי הבדל ,לעני זה,
א המעשה היה במערה או בבית הכנסת.
ג מסורת הירושלמי היא מעי זאת .לפי הדעה האחת "שהיו רואות ראשו ומפילות" אחז הפחד בראות את
מסמרות הכס שבראש הגלגס .היות וירכתי מערה כרגיל נמוכי מפיה ,לא ראו הנשי היושבות ש מ הלוח
העובר בפתח אלא את ראשי סנדליו ,וסברו שחייל האויב לפניה  $ולפי הפירוש של "שהיו שומעות קולו
ומפילות" שוב גר רעש צעדי הגלגס לפחד.
בכל המקרי היה סנדל מסומר גור הקטל ,א לא בסנדלי נהרגו האנשי.
ידוע שבשעת מלחמה מתאמצי הצדדי להבדיל ברורות בי הצבאות כדי לא לגרו לאנדרלמוסיה בשעת קרב.
נוס לכ התרחקו יהודי בשעת שמד באופ טבעי מכל מנהג שנהגו אות הגויי שבאו עליה להשמיד .מכא
מוב ומוצדק הוא שהמעשה ,כפי שסופר במקורות הנ"ל גר להטלת איסור על נעילת סנדל המסומר ומובנת ג
כ שאלת הירושלמי" :ולא בשעת השמד גזרו? מכיו שעבר השמד יהא מותר?!" שהרי שוב איו הגיו לאסור זה
שני רבות לאחר סיו המלחמה ועל כ עונה הירושלמי כאמור לעיל .הגמרא שואלת אח"כ מדוע חל האיסור
דוקא בשבת ועונה "מעשה כי הוה ,בשבת הוה".
מכא אני משער שמקור התקנה ותחילתה ה בתקופת המכבי ,בספר המכבי א' ב' ל"ב נאמר..." :ויערכו
עליה מלחמה ביו השבת ...ויאמרו לא נצא ולא נעשה דבר המל לחלל את יו השבת וימהרו לעשות את
מלחמה .ולא ענו לה ולא השליכו עליה אב ולא סתמו את המחבואי ,באמר נמות כולנו בתומנו עדי לנו
השמי והאר& כי בלא משפט תספנו .ויערכו עליה מלחמה בשבת וימותו ה ונשיה ובניה ומקניה כאל
נפש אד" )ועיי ילינק ,בית המדרש ח"א עמ'  .(139יתכ מאד שהאסו המתואר בתלמודי קרה באותה תקופה.
לו היה הדבר ביו חול ,היו אוזרי עוז להג על נפשותיה מפני האויב שקרב ,א ההכרה שביו שבת אי מג
לה היא אשר גרמה לפחד הנורא אשר הביא עליה את הקטל הגדול .לכ הגבילו את איסור היציאה בסנדל
המסומר לשבת ויו"ט .רק אחר כ התיעצו מתתיהו ואוהביו "ביו ההוא לאמר :כל אד אשר יבוא אלינו
למלחמה ביו השבת נלח בו ולא נמות כולנו כאשר מתו אחינו במחבואי" )ש ,ש מ( .א את התקנה קיימו
וקבלו עליה ועל זרע כמצבת$עד לזכר אלה אשר באו לעזרת ה' בגבורי ונפלו על קדוש שמו ותורתו.
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