


GETTING OFF ON THE 

RIGHT FOOT: 

SHOES
IN JEWISH THOUGHT 

AND TRADITION





צרכיכללישעשהברוךלימאמסאניהסייםכי-:סברכות'מס

כשלובש-השחרברכותאבודרהםספר
כללישעשהמברךמנעליו

שהואזמןשכלזולברכההטעם...צרכי
צרכיוולעשותלצאתיכולאינויחף

כאלומנעליושלבשוכיוןביתווצרכי
.צרכיוכללונעשו

אמר רב יהודה אמר רב לעולם ימכור אדם קורות  -. שבת קכט' מס
ביתו ויקח מנעלים לרגליו



שלמהשלחן'ס



שלמהשלחן'ס

ְפְקֶדּנּו י תִּ ְזְכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ י תִּ ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר  .ָמה ֱאנֹוׁש כִּ ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלהִּ
יֵלהּו ְבַמֲעֵשי ָיֶדיָך כֹּל ַׁשָתה ַתַחת ַרְגָליו.ְתַעְטֵרהּו .ַתְמׁשִּ



ֹּאֶמר-ה:גשמות ַאלַוי
ְקַרב ְנָעֶליָךַׁשלֲהֹלםתִּ

יַרְגֶליָךֵמַעל ַהָמקֹוםכִּ
ָעָליועֹוֵמדַאָתהֲאֶׁשר

.הּואקֶֹּדׁשַאְדַמת



יראתוהיאזוואי-ב:זהבחירהבית'הלם"רמב
...שברגליובמנעלהביתלהראדםיכנסלא



סנדללנעולאסור-(כ"יוה'הל)ב:תרידח"אוע"שו
;אסור,עורומחופהעץשלאפילו...עורשלמנעלאו

,מיניםשארשלאובגדשלאו,קששלאוגמישלאבל
מותר



בנעילתאסוראבל-א:שפבד"יוע"שו
באנפליאאבל;עורשלדוקא,הסנדל

שלאושערשלאוגמישלאובגדשל
ואם.עורשלאלאמנעלשאין,מותר,עץ

.אסור,עורומחופהעץשלהוא

יטָאָדםֵאין-ח:חקהלת ָברּוחַ ַׁשלִּ
ְכלֹוא ְלטֹוןְוֵאיןָהרּוחַ ֶאתלִּ ַהָמֶותְביֹוםׁשִּ

ְׁשַלַחתְוֵאין ְלָחָמהמִּ ֹּאַבמִּ ֶרַׁשעְיַמֵלטְול
:ְבָעָליוֶאת





המנהגיםטעמי'ס

:בנויהושערביאתעקיבארביצוהדבריםשבעה:רבנןתנו-.קיבפסחים'מס
.מרגליךמנעליםתמנעאל...בני



ֹּאֶמר-ה:גשמות ַאלַוי
ְקַרב ֵמַעלְנָעֶליָךַׁשלֲהֹלםתִּ
יַרְגֶליָך ַאָתהֲאֶׁשרַהָמקֹוםכִּ
.הּואקֶֹּדׁשַאְדַמתָעָליועֹוֵמד

ֹּאֶמר-טו:היהושע ְצָבאַשרַוי
עַ ֶאל'ה ֵמַעלַנַעְלָךַׁשלְיהֹוׁשֻׁ

יַרְגֶלָך ַאָתהֲאֶׁשרַהָמקֹוםכִּ
ַוַיַעשהּואקֶֹּדׁשָעָליועֵֹּמד

עַ  .ֵכןְיהֹוׁשֻׁ



ח:תוספת ברכה שמות ג



ח:תוספת ברכה שמות ג



GETTING OFF ON THE 

RIGHT FOOT: 

SHOES
IN JEWISH THOUGHT 

AND TRADITION



ORDER OF PUTTING 

ON SHOES



כךכתפילין:יוחנןרביאמר-.סאשבת'מס
מנעליןאף,בשמאלתפיליןמה.מנעלין

ימיןשלנועל-נועלכשהוא:מיתיבי.בשמאל
השתא:יוסףרבאמר!שמאלשלנועלכךואחר

-הכידעבד,הכייוחנןרביואמר,הכידתניא
דילמא:אבייליהאמר.עבד-הכיודעבד,עבד
ואי?ליהשמיעהוהלאמתניתאהאיוחנןרבי
שמיענמיואי.ביההדרהוה-ליהשמיעהוה
רבאמר.משנהכאותההלכהאין:וקסבר,ליה

.שתיהןידייוצאשמיםירא:יצחקברנחמן
סיים?עבידהיכי.דרבנאבריהמר-ומנו

,וקטרדשמאליהוסיים,קטרולאדימיניה
לרבחזינא,אשירבאמר.דימיניהקטרוהדר
.קפידדלאכהנא



כךכתפילין:יוחנןרביאמר-.סאשבת'מס
מנעליןאף,בשמאלתפיליןמה.מנעלין

ימיןשלנועל-נועלכשהוא:מיתיבי.בשמאל
השתא:יוסףרבאמר!שמאלשלנועלכךואחר

-הכידעבד,הכייוחנןרביואמר,הכידתניא
דילמא:אבייליהאמר.עבד-הכיודעבד,עבד
ואי?ליהשמיעהוהלאמתניתאהאיוחנןרבי
שמיענמיואי.ביההדרהוה-ליהשמיעהוה
רבאמר.משנהכאותההלכהאין:וקסבר,ליה

.שתיהןידייוצאשמיםירא:יצחקברנחמן
סיים?עבידהיכי.דרבנאבריהמר-ומנו

,וקטרדשמאליהוסיים,קטרולאדימיניה
לרבחזינא,אשירבאמר.דימיניהקטרוהדר
.קפידדלאכהנא

דשמאליהוסיים-וסייםה"דשםתוספות
קשירהלעניןדדוקאא"ריבאומר-וקטר

דחשיבותמשוםטפישמאלשלדחשיבאהוא
ולהאילאאיפכאאבלבקשירההואתפילין
במנעליםתחלהימיןשללנעולישטעמא
.קשירהבהןשאין



ינעולכ"ואח,יקשרנוולאתחלהימיןמנעלינעול-ד:בח"אוע"שו
,שלנוובמנעלים:הגה.ימיןשלויקשורויחזור,ויקשרנושמאלשל

'דאשהבמה'פתוספות)תחלהימיןשלינעול,קשירהלהםשאין
.(א"ס

שהימיןבתורהמצינושכן-ימין-ו-הק'"סשםברורהמשנה
הימיןשמקדימיםהדבריםולכלורגלידבוהןלעניןתמידחשוב

חשיבותנתנהשהתורהמצינוקשירהדלענין-ויקשרנו:להשמאל
.ידשלתפילהעליהשקושרהשמאלאל



רבנןאמאיההסבר-(א"שליטפישראליהו'ר)אליהוברכת'ס
שאינםבלימודםטרודיםשהםמשום,נראהבדוחקקושריםאינם

...הקשרוקשירתהתרתשלזמןלהפסידרוצים

,שרוכיםבלאנעלייםלנעולם"ואדמוריהצדיקיםמנהגוהנה
אפשרבזהכישרוכיםעםנעלייםלנעולראוי'הייותרולכאורה

תחילהימיןשללנעולשישאשהבמהבפרק'דאימאילקיים
לקייםשייךאיןשרוךבלאובמנעל,תחילהשמאלשלולקשור

.זאת

עלחסיםשהם,ל"כנהואכןעושיןשאיןהטעםכנראהל"הנולפי
ל"הנשנעליםצדיקיםאצלשראינולהבחיןישמהכיוטפי.זמנם

שיכלובאופן,רגליהםעלצפופים'הילאשלבשו(שרוכיםבלא)
.ח"ודפחד"עכל"הנמטעםהכלוכנראה.בקלולהסירםללובשם



NEW SHOES



למילומרהמנהג-ו:רכגח"אוא"רמ
מיויש.ותתחדשתבלהחדשבגדשלובש
אומנעליםעלכןלומרשאיןשכתב
דאםבהמהשלמעורותהנעשיםבגדים

אחרתבהמהלהמיתצריכיםהיוכן
וכתיבאחרבגדממנהשיחדשתחלה

(קמהתהילים)מעשיוכלעלורחמיו
מ"מנראהואינומאדחלושהטעםוהנה
לאמרושלאזהעלקפידיםרבים



לטפרק)'אחלקח"אוהאישאשרי'ס
,ל"זצאלישיבש"הגריבשם(כזסעיף
שאינםהיקרותחדשותנעלייםשעל

מברךרחוקותלעיתיםאלאניקנים
."שהחיינו"

סעיףכגפרק)'אחלקשלמההליכות'ס
שלנעלייםשעל(כגאותהלכהובדברטו

ואף,מברכיןאיןחשובותהןאפילועור
,כךכלמוכרחזהאיןהדיןשמןפיעל

.לברךשלאנהגומקוםמכל



SHOES IN SHUL



בית'הלם"רמב
ואי-ב:זהבחירה

לאיראתוהיאזו
להראדםיכנס

אובמקלוהבית
...שברגליובמנעל

פט' ארץ הצבי עמ' ס



SHOES AND 

WASHING HANDS



והחולץ...במיםנטילהצריכיןדבריםאלו-יח:דח"אוע"שו
מנעליו

בעתבידיושנוגעמשום-מנעליו-שםברורהמשנה
ונוגעמנעליווהחולץנטילהצ"אבהםנגעבלאאבלהחליצה

נקיותמשוםרקרעהרוחמשוםאינוראשווחופףברגליו
ר"רודמשוםבאינךכ"משאתיכףידיוליטוללמהרצ"אכ"ע

ח"לק"בסל"וכנ



כהוגןידיוליטולבנעלייםלנוגעישולכתחילה-שםתשובותפסקי
דיהדיןומעיקר,אצבעותיוקשריעדולפחותהפרקעדפעמים'ג

הזאתהידרקליטולסגיאחתבידנגעואם,ידבכלאחתבנטילה
.בנעלשנגעואצבעותיועלמיםבמעטרקיסתפקלאאך,שנגעה

משוםבושישלסובריםלחושישכי-שםהערותתשובותפסקי
ח"קכ'סיהרבע"ששובנעלייםובפרט,ח"יאותל"וכנ,רעהרוח
רוח'סע"וע,רעהרוחמשוםהנטילהשטעםבהדיאמצייןז"כ'סעי

עליההדורסיםוהנעלייםהאדמהארורהב"סקד"תקנ'סיחיים
.הטומאהמתדבק



SHOES AND 

SHABBOS



• Tying shoes

• Inserting laces 

• Polishing shoes

• Removing dirt

• Wearing shoe covers 

where no eruv



SHOES AFTER 

DEATH



לעניאותםלתתורצהמתשלמנעליםלוניתנולאחד-תנד'סחסידיםספר
שוםסכנהלידייבאשלאלנכריתמכרםאלאכמוךלרעךואהבתלואמרו
:לעניהמעותויתןיהודי

רח'עמסופריםדברי'ס



240' זכרון מאיר על אבילות עמ' ס



העולםמנהגעלשנשאל(מו'סי)הלבנוןעצית"בשואיתי...-הסימןד"יו-גחלקאומריביעת"שו
דאיסורמפורשתהלכהעוקרזהשמנהגם,אותםומאבדיםדקותלחתיכותמתשלהמנעליםלחתוך

לא(צד)בחוליןש"למוכוונתו,מתהשלמנעליםל"וצ,בדבריוס"טשישל"שנ,כתבולכן...תשחיתבל
כלבביראנפלהז"ולפ....(י"רש.מאליהשמתהבהמהעורשל)מתהשלסנדללחבירואדםימכור

.בזההעולםחומרת

עדייןמקוםישמ"מ,עבדינןלאלסכנתאופירוקא,כןמוריןאינםח"בסדבריםשלפשטןכיאםוהנה
בחליושלבשםהפחותולכל,במותובהםלבוששהיהמתשלבמנעליםאלאח"ריההחמירשלאלומר
.לזהלחושאיןה"בלאאבל.בומתאשר

עדיףדגופיהתשחיתדבל,תשחיתבלאיסורמשוםלמנעוכחבידינואיןלעצמולחושהרוצהוממילא
ברגלוהיהלאכשהמנעלש"וכ.שיסמוךמ"עלושישודאילזהלחושרוצהשאינומיאבל.(קמשבת)

...פטירתואוחוליובזמן

בספרומבוארזהשדברכאןומיהו).לזרעואלאהחסידי"הרציוהשלאהאומריםדעותשישגםומה
.הויע"דלכל"יבצוואותיוולא



SHOES AND 

TRANSACTIONS



ֹּאת-ז:דרות יםְוז ְש בְ ְלָפנִּ םְלַקיֵ מּוָרהַהְת ְוַעלהאּולָ ַהגְ ַעלָרֵאליִּ
יׁשַלףׁשָ ָברדָ ָכל ֹּאתְלֵרֵעהּוְוָנַתןַנֲעלֹואִּ ְש בְ עּוָדהַהְת ְוז :ָרֵאליִּ

ֹּאֶמר ְׁשֹלףָלְךְקֵנהְלבַֹּעזַהגֵֹּאלַוי :ַנֲעלֹוַויִּ

–ה:אקידושיןירושלמיתלמוד
,המנעלבשליפתקוניםהיובראשונה

,"בישראללפניםוזאת"שכתובוזהו
קוניםלהיותחזרו,בקציצהלהיותחזרו

ובחזקהבשטרבכסף



SHOES AND 

CHALITZAH



גְ -כהדברים ְמתֹוָׁשהְונִּ ְלֵעיֵניֵאָליוְיבִּ
יםַהזְ  ְוָיְרָקהַרְגלֹוֵמַעלַנֲעלֹוְוָחְלָצהֵקנִּ

הֵיָעשֶ ָכהכָ ְוָאְמָרהְוָעְנָתהָפָניובְ 
יׁש ֹּארֲאׁשֶ ָלאִּ ְבֶנהל יויתבֵ ֶאתיִּ :ָאחִּ



NEXT WEEK

WHILE YOU WERE 

SLEEPING: WHAT 

DREAMS 
REALLY MEAN 


