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  חליצת נעלים במקום קדוש

  

משה . )ה:ג" (ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהלֹם ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא"
. יד את נעליו מעל רגליו בנימוק שהמקום הוא מקום קדושוה להורומיד מצּו, מגיע למקום בעירת הסנה

 אלא עוד דברים שיש ,ולא רק חליצת נעלים. ל שיש חובת חליצת נעלים במקומות קדושים"מכאן למדו חז
  . להקפיד עליהם במקומות קדושים

   1: אומרת המשנה,ין צורת ההתנהגות בהר הבית משום קדושתוילענ, למשל

 ורקיקה , ולא יעשנו קפנדריא, ובאבק שעל רגליו, ובפונדתו, ובמנעלו,ולא יכנס להר הבית במקל
  . מקל וחומר

שה יומונה ש, המשנה דורשת מהאדם לנהוג מנהג של כבוד כלפי שמים כאשר הוא נמצא במקום המקודש
ואילו במקום קדוש יש לנהוג , כניסה במקל ובמנעל היא התנהגות שיש בה גאווה. מנע מהםידברים שיש לה

,  כלומר יש בכך ביזוי המקום הקדוש2,כניסה בפונדתו היא כניסה בלבוש שאינו ראוי. דרך ענווה ושפלותב
כנס להר מצדו האחד ולצאת מצדו השני רק י לה- ת הר הבית קפנדריא פירושויעשי. וכך גם אבק הרגלים
ל הר הבית ביחס בחשיבותו ש שכן יש בכך ביטוי לזלזול, והרי דבר של ביזוי הוא, לשם קיצור הדרך

 שאסור לשבת בעזרת בית 3עוד קבעו חכמים. גם רקיקה בהר הבית היא מעשה מובהק של ביזוי. לסביבתו
  .'בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין': המקדש משום כבוד המקום

   5:הל גם איסור רקיק" וממנו לומדים חז4,איסור נעילת נעלים בהר הבית נלמד מפרשתנו
ולא במעות הצרורים לו , ולא במנעלו שברגלו, יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידולא : תניא

 ומה מנעל .ורקיקה מקל וחומר ממנעל, ולא יעשנה קפנדריא, ובפונדתו מופשלת לאחוריו, בסדינו
   . לא כל שכן- רקיקה שהיא דרך בזיון ',של נעליך מעל רגליך'שאין בו דרך בזיון אמרה תורה 

 מונה איסור כניסה להר הבית באבק הרגלים ומוסיפה איסור כניסה להר הבית במעות הברייתא אינה
ועוד מלמדת הברייתא שאיסור נעילת המנעל בהר . ונראה שגם בכך יש דרך של ביזוי, הצרורים לו בסדינו

  . הבית אינו משום בזיון
ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֶאת " - החובה להתנהג כראוי במקומות קדושים היא חלק ממצוות מורא המקדש

 חלק  גם חובה זאת היא6 .ל את המשנה שציטטנו"על כך דרשו חזו ,)ל: יט'ויק ("'ה ֲאִני ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו

 
  .ה"מט "ברכות פמשנה    1
לובש על בשרו לקבל הזיעה שלא  בגד ש:פירוש אחר.  אזור חלול שנותנים בו מעות-באפונדתו :  ברטנוראאה פירושר   2

  .וגנאי לאדם לצאת באותו בגד לבדו, לטנף שאר בגדים
  .ב"ע מא סוטה בבלי   3
ויש סוברים שאפילו קדושת . ח סימן כו" או, חלק ויביע אומרת "שוראה , לדעת רוב הפוסקים איסור זה הוא דאורייתא   4

 .מן יבח סי" או,היכל יצחקת "ראה שו, בית הכנסת היא מדאורייתא
  .ב"בבלי ברכות סב ע   5
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  ָקדֹוׁשְוָהָיה ַמֲחֶניָךיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ֶקלֹ- ֱא' הִּכי " - ממצוות קדושת המחנה
כנס להר י האיסור לה7.ל את המשנה"וגם כאן דרשו חז, )טו: כג'דב ("ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך

  8.חורבנו של הביתזמן גם ב חל לא רק כאשר בית המקדש עומד על תלו אלאהבית במנעלים 
שיש כללי הלבוש וההתנהגות במקום ושאר ,  איסור נעילת נעלים במקום קדוששלמצאנו עוד מקרים 

 ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ִּכי ַהָּמקֹום 'הַוּיֹאֶמר ַׂשר ְצָבא " :כך כאשר יהושע פוגש את המלאך. לכבדו
א ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַוָּיבֹו" :מרדכי היהודי מסופר על. )טו:ה ("ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן
ומה לכבוד מלך בשר : יוסי בן יהודה אומר' ר. )ב:ד' אס ("ַהֶּמֶלְך ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ָׂשק

  9.כמהומה כחת אל  עמלכיםהלכי מלך  לכבוד מ,ודם לא יעשה כן
הסרת חובת  ;שמעות רעיוניתלאיסור המעשי של כניסה למקומות קדושים בלבוש שאינו ראוי יש גם מ

ְׁשמֹר ַרְגְלָך ַּכֲאֶׁשר " :ה" את הסרת הדברים החוצצים בין האדם ובין הקבים מסמלכלליםהנעלים ושאר ה
על כך . )יז:קהלת ד ("ים ְוָקרֹוב ִלְׁשמַֹע ִמֵּתת ַהְּכִסיִלים ָזַבח ִּכי ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרעהלֹ- ֵּתֵלְך ֶאל ֵּבית ָהֱא

מידה כנגד , ה ישמור אותו"כנגד שמירת האדם על עצמו גם הקב. "שמור עצמך שלא תחטא" 10:ל" חזאמרו
ן מצוות יכך גם לעני. )ט:א ב"שמ ( ִּכי לֹא ְבכַֹח ִיְגַּבר ִאיׁש,ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיְׁשמֹר ּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּו". מידה

 11":מורא מקדש
לא מן  - מה שבת ', ומקדשי תיראורותשמֹואת שבתותי 'ד לומר  תלמו?יכול יהיה ירא מן המקדש

לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי  - אף מקדש ,השבת את מתיירא אלא ממי שפיקד על השבת
  .שפקד על המקדש

,  מי ששיכן שמו במקוםו שלאלא משום כבוד ,ו של הר הביתאיסור נעילת מנעל בהר הבית אינו משום כבוד
  .לוקים-כבוד א
איסור זה הוא מתקנות .  אלא בכל מקוםלא רק בבית המקדש ,נעילת מנעלב אסורים הכוהניםהנים וכת כבבר

גם תקנה זאת היא זכר  שנראה. והן זכר לבית המקדש , שנתקנו לאחר חורבן הבית12רבן יוחנן בן זכאי
בות אחרות ל מובאות שתי סי"אלא שבחז.  ללא מנעל לרגליהםשאותה עשו הכוהנים, מקדשעבודת בית הל

  13:לתקנה זאת
 שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה, לעולם תהא אימת צבור עליך: יצחק' אמר ר

וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין , דאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן: מהכא, רבנן אמרי. ..
התם שמא נפסקה לו , לא: אמר רב אשי. לאו משום כבוד צבור? מאי טעמא; רבן יוחנן בן זכאי

שמא נקרעה לו רצועה = (בן גרושה או בן חלוצה הוא: ואמרי, רצועה בסנדלו והדר אזיל למיקטריה
  . )ויאמרו עליו שהוא פסול לכהונה, הבסנדלו וילך לקשור אות

מסקנת כאך , הסברה הראשונה שחכמים מעלים היא שתקנת הברכה ברגלים יחפות היא משום כבוד הציבור
הן והכיימנע שמא בגלל תקלה בסנדל , הנים עצמםו מתקבלת הסברה שהתקנה היא משום כבוד הכהדיון

  .  חלילהמלברך ובשל כך יצא עליו שם רע
 ,ת הוא מקדש מעט והתפילה בו נתקנה כתחליף לפולחן המקודש בבית המקדש שחרבבית הכנס

מפורש . אבל אין הדבר כך, גם בבית הכנסתאיסור נעילת מנעלים יחול שהיה אפשר לצפות לפיכך ו
  14:ם"ברמב

ומותר לאדם ליכנס , מי שנכנס להתפלל או לקרות מותר לו לצאת בפתח שכנגדו כדי לקרב את הדרך
  . ירוק בבית הכנסת,ואם היה צריך לרוק, לבית הכנסת במקלו במנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו

ל מציינים את "חז, אדרבה.  אין איסור מנעלים15השולחן ערוךבין כללי ההתנהגות בבית הכנסת שמונה גם 
  16.הר הביתנעול מנעלים  בבית הכנסת כהפך האיסור ללנעול מנעלים  בההיתר 
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יש מסורת שבבית הכנסת שלהן היה איסור כניסה בנעליים בגלל בקהילות שונות ן לציין שימעני
לק הסמוך לארון הקודש כונה רבה שבתוניס מסופר שהח'באי ג' אלגריבה'על בית הכנסת . קדושת המקום

  17.אסורה בוהייתה ונעילת הסנדל ' דשיםודש קֹוק'
שה י בין א, כנראה בעיר צפת,על סכסוך שפרץ לפני כארבע מאות שניםמסופר  18ץ"ת מהריט"בשו

 חשיבותו פחותה שאמרהרב ודברים בשה יבמהלך הסכסוך הטיחה הא. אחת ובין אחד מרבני הקהילה
  : וזה לשון הסיפור.ה הטיל עליה אותו רב חרם ונידויבתגוב. מנעלו של אביה

המנעל של 'חכם אחד ואשה נפל ביניהם דין ודברים ומתוך הדברים פצתה האשה את פיה ואמרה 
 ונודע בשערים משפחת החכם היותה מיוחסת משפחת רם מהם .'אבי היה חשוב יותר מכל משפחתך

 ואבי ,כמיםחלמידי מטילי מלאי לכיסן של תחכמים ואנשי מעשה ובעלי הוראה ומהם בעלי כיסין 
 ותהאשה נודע אשר הוא אדם כשר הולך בתום לא רב יתקרי ולא חכים יתקרי כי אם מלמד תנוק

   . ותאמר לו בדברים הללו נדהה העזה פניה דברי האשע כששמםוהחכ
של האישה לא היה בדבריה למרות ש, שהנידוי תקףוהוא קבע  19,ץ"הסכסוך הגיע לבירור אצל המהריט

  :וכך הוא אומר,  שהרי דווקא חליצת נעל היא דרך כבוד, עלבוןמשום
 מי לנו גדול , יהיה אביה גדול מכל בני קדם לא תהיה תפארת האיש הגדול ההוא בעבור נעליםלואפי

  .'של נעלך מעל רגלך'ממשה רבן של כל הנביאים נאמר לו 
מופיע .  בשם הרב דיסקין20"לאור ההלכה"ין בספרו ן חליצת הנעלים מביא הרב זויחידוש יפה וחריף בעני

  :ה סירב"והקב,  שבמעמד בעירת הסנה ביקש משה מלוכה לעצמו21במדרש
לא יהיו בניך  - כלומר 'אל תקרב הלום' :ה" הקבולמר  א.בקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים

   .לכות לדודה כבר מתוקן המ" הקבולמר א ... מקריבין שכבר מתוקנת הכהונה לאהרן אחיך
הרי בשלב זה משה הוא עוד לפני תחילת דרכו , וכי מה עניין בקשה זאת במעמד זה: ומקשה הרב זוין

 שאינו יכול לחלוץ הוא מי אדם זקן בא בימים 22ל"חזלפי אחת ההגדרות ב והנה!?כמנהיג וכגדול הנביאים
בן שמונים עוד ותו היבנינא שחעל רבי מסופר ו ,היאת נעלו מרגלו האחת תוך שהוא עומד על רגלו השני

  .מסובך שכזה' תרגיל'לבצע ביכולתו היה 
. מנעלו ונועל מנעלו וחולץ אחת רגלו על שעומד כל: חנינא רבי אמר אלעא רבי אמר? כמה עד ילד
 ונועל מנעלו וחולץ אחת רגלו על עומד והיה שנה שמונים בן שהיה, חנינא רבי על עליו אמרו
  . מנעלו

 אלא שהיה מנוע ,וקיבל את הציווי לחלוץ את נעליו,  שמונים כאשר עמד ליד הסנהמשה רבנו היה בן
במקום קדוש הישיבה  וראינו למעלה ש,"ום שאתה עומד עליו אדמת קודש הואהמק"רי  שה,מלשבת
 כמלכי בית דוד שרשאים לשבת ,ה רשות לשבת"שמשה ביקש מהקב,  אם כך, מסתבר. בלבד למלךמותרת
  ".אל תקרב הלום" :ה"על כך אמר לו הקב.  לחלוץ את נעליו כדי שיוכל,בעזרה

  
  ר יואל שילה"ד

  המכללה האקדמית אשקלון
_________________________________________________________________  
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