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  יוסי טייב חליצת הנעל במקרא

אציג את המקרים ,   ראשית. את סמליותה של חליצת הנעל במקראאברר, במאמר שלהלן

  : לאמוד את פשרהואנסה בהמשך, שבהם מוזכרת הסרת הנעלהשונים 

  חליצת הנעל בהקשר של קדושה

הציווי שנאמר מתוך . נהוג היה בימי המקרא להסיר נעליים בעת שהייה במקום קדוש, כידוע

של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה  ":)חורב-(הסנה למשה בעת שהייתו בהר האלוקים

"עומד עליו אדמת קודש הוא
1
במפגשו עם יהושע ביריחו'  ה כמו ציווי שר צבא,

2
 נוהג מבטא, 

הנים שירתו יחפים במקדשוגם הכ. זה
3
 ועד היום הם נוהגים לחלוץ את נעליהם בעלייתם ,

הניםולתיבה לברכת הכ
4
.  

  לות של אב בהקשרחליצת הנעל

דויד , לדוגמא. לותהיוותה בימי המקרא בטוי לאב) דיםכמוה כקריעת הבג(השלת הנעליים 

י ראש כאשר הוא מחליט לברוח מירושלים עקב מרד אבשלום בנו הולך יחף וחפו
5

, כמו כן. 

 ומיעוט נהג אף ללכת ,)נעילת נעלי עור-(לות יחיד ובמספר תעניות אסרו על נעילת הסנדלבאב

  .יחף

   בהקשר של בושהחליצת הנעל

  :באחת מנבואות ישעיהו מובהר היחס ההדוק שבין חליצת הנעל לבושה

ֶּבר ְיקָֹוק ְּבַיד ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֵלאמֹר ֵלְך ּוִפַּתְחָּת ַהַּׂשק ֵמַעל ָמְתֶניָך ָּבֵעת ַהִהיא ִּד"
  :ְוַנַעְלָך ַתֲחלֹץ ֵמַעל ַרְגֶליָך ַוַּיַעׂש ֵּכן ָהלְֹך ָערֹום ְוָיֵחף

ֹות ּומֹוֵפת ַעל ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ַעְבִּדי ְיַׁשְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף ָׁשלֹׁש ָׁשִנים א
  :ִמְצַרִים ְוַעל ּכּוׁש

ֵּכן ִיְנַהג ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ְׁשִבי ִמְצַרִים ְוֶאת ָּגלּות ּכּוׁש ְנָעִרים ּוְזֵקִנים ָערֹום ְוָיֵחף 
  :ַוֲחׂשּוַפי ֵׁשת ֶעְרַות ִמְצָרִים

  6...ְוַחּתּו ָובֹׁשּו ִמּכּוׁש ַמָּבָטם ּוִמן ִמְצַרִים ִּתְפַאְרָּתם
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   בהקשר של חליצהצת הנעלחלי

היה אשת המת החוצה  לא ת, ובן אין לו, ומת אחד מהם,ישבו אחים יחדיויכי  
 ,והיה הבכור אשר תלד. יבמהי ו, ולקחה לו לאישה,יבמה יבוא עליה, לאיש זר

האיש לקחת ואם לא יחפוץ . ימחה שמו מישראליולא , יקום על שם אחיו המת
מאן יבמי להקים לאחיו : ל הזקנים ואמרהועלתה יבמתו השערה א, את יבמתו

לא :  ועמד ואמר,וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו.  לא אבה יבמי,שם בישראל
 וירקה ,וחלצה נעלו מעל רגלו ,וניגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים. חפצתי לקחתה

ונקרא שמו . את בית אחיויבנה עשה לאיש אשר לא יככה י: וענתה ואמרה,בפניו
  7בית חלוץ הנעל: בישראל

י "רב להקים את  זרע אחיו שמת נטול בנים עי שס,לאדם" טקס השפלה"במקרה שלפנינו נערך 

  .שיורקת בפניו וחולצת את נעלוהיבמה 

  בהקשר של חתימת עסקההנעל חליצת 

 המנהג ".חתימת עסקה"לשם " ו ונתנו לרעהולשלוף איש נעל"המקור לקניין הסודר הוא המנהג 

, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה שלף איש נעלו ונתן לרעהו: "רותמגילת הוזכר ב

" וזאת התעודה בישראל
8

 ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק: "כך ניתן לבאר את הפסוק. 

"ַנֲעָלִים
9

  .על מכירת אנשים שהתבצעה על ידי שליפת הנעל, ככל הנראה,  מדובר-

  מסקנה

כאשר חליצתה מסמלת , הנעל מסמלת את כבוד האדם ואת צלם האלוהים שבו, עתי לעניות ד

הסרת הנעליים במקומות קדושים מבטאת את הרגשת האפסות המלווה , אם כן. את השפלתו

גם אבל מוריד נעליים כדי לתת ביטוי למבוכתו עקב צלמו האלוקי . את המפגש בנשגב ובקדוש

שנפגע נוכח פני המוות 
10

  . היבמה חולצת את נעלו של המסרב ליבמה לשם השפלתו, כמו כן. 

"והשתחוו להדום רגליו: "ניתן להבין מדוע נאמר, עתה
11

 כמו הנעל גם הדום הרגליים -?

יה להדום וההשתחו, לכן. 'מסמל את כבודו של ה) עליו מניחים את הרגלייםשהדרגש (=

רגליים בהקשר של כבוד גם דויד המלך מזכיר ... אלת את הכבוד אשר אנו רוחשים למבטא

האדם
12

ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ּכֹל ַׁשָּתה , ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאלִֹהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: "

ני מאמין שאין שום א? אך מה מבטאת חליצת הנעל ונתינתה לשם חתימת עסקה". וַתַחת ַרְגָלי

, סקה מסוימתכשאדם מתחייב לחברו על ע. ין בני האדםסקה אלמלא האמון בבסיס לביצוע ע
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" המילה"במילים אחרות הוא נותן לו את , הוא מעמיד את כבודו בתנאי שיקיים את העסקה

  ...  את נעלו- או כנהוג בימי קדם,שלו

 ויגרום לקוראיו לכבד את נועלי הנעליים וגם את אלה ,שמאמרי ייושם הלכה למעשה, כולי תקוה

  ...ור שנבראו בצלםבעב, שאינם

  : מהותה של הנעל-נספח

אך עדיין נשאלת , הסקנו שישנו קשר בין הנעל לכבוד האדם וצלמו, מסריקת המקרים שלעיל

  :אעלה ארבע אפשרויות להסבר" ?מהי סיבת הקשר ביניהם: "השאלה

פח באפיו יאלוקים את האדם עפר מן האדמה וי' וייצר ה: "האדם נוצר מעפר ורוח .1

" ויהי האדם לנפש חיה,נשמת חיים
13

, את האדם מן העפר) פיסית(הנעל מפרידה  . 

  .אשר בו") נשמת חיים(=" מדגישה את צלם האלוקים-ובכך בעצם, מבדילה ביניהם

. אין לנעל מטרה מוגדרת, לעניות דעתי, למרות שכיום הנעליים נחשבות לדבר בסיסי .2

שיצר האדם " תמותרו"ן הנעליים ה. בניגוד לבגד המגן על האדם מפני החום והקור

 . הם הפכו להיות סמל לכבוד האדםלכן, רק משום כבודו

ניתן לראות זאת בנבואת ישעיהו על אחרית הימים שבה , הגובה מזוהה עם הכבוד .3

 : הרים/ארזים-מנמיך את הרשעים-אלוקים משפיל

לכו ...  מגבעותנישא ו, ההריםראשב' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה
לבדו '  ונשגב ה, אנשיםרום ושח ,שפל אדם גבהותעיני ...' אל הר בית ההנעלו

חדלו לכם מן ... שאותינעל כל הגבעות ה... רמיםעל כל ההרים ה... ביום ההוא
 14 הואנחשב כי במה אדםה

                           ,הנעל שמגביהה את האדם, לכן.אין ספק שישנו קשר בין הגובה לחשיבות ולכבוד

 .טאת את כבודומב

נטולי , בעלי החיים. נעליים מבטאות את ההליכה על שתיים שהיא ייחודית לבני האדם .4

 הולכת על גחונה ,הבריאה השפלה ביותר, והנחש.  הולכים על ארבע,הכבוד העצמי

ומתבוססת באדמה
15
.  
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