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מסכת מנעלים

בביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה

דף כףכף

רב קרוקודיל בשנת תשס"ב המציא את הקרוקס כדי לטעון שהוא
עושה ניסים ,הלך בנחל תנינים ובעזרת כושר הציפה של הנעליים.
בזמן ההליכה על תנין בעקבות כך הלך הרב למשרד הפטנטים ורשם
פטנט על נעלי ה"קרוקס" כידוע אילו נעלים אופנתיות

מתני' נשיא  .בזמנו מי שהיה גבר ורוצה להוכיח זורק נעל על נשיאים
ועובדה היא שנשיא אמריקא ונשיא בית המשפט בארצנו הקדושה זכו לזריקת
נעל סנדל בגמרא פריש להו מהו סנדל קרוקס בבירור שעשיתי עם גדולי
האינטרנט ומרא דאתרא של האינטרנט וויקפידה כך מצאתי בהאי לישנא
נעל זו עלתה בהם במחשבה
ראשונה בכדי לשמש בטיולים משום
הזורק את הנעל על הנשיא חייב ,זרק בסנדל
שעלה בידם להביא סולייה שאינה
מחליקה בקלות ואינה משאירה
פטור אבל אסור ,זרק בקרוקס פטור זרק נעל שמאל פטור
סימנים קרוקס הציגו את המודל
ובימין חייב ,זרק נעל שאינו שלו פטור , ,זרק ולא פגע
הראשון שלהם ,ה"ביצ'" בלעז )חוף
חייב  ,זרק והניד את ראשו פטור  ,זרק ופגע באפו חייב .
ים( ,למנין שאנו מונין כאן 2002
הזורק
זרק נעלו ולא צילמו בטמבלויזיה פטור
הנעליים הפכו לפופולריות מאוד
באמריקע ובשאר העולם בעיקר
את הנעל על כל נשיא שבהם אין חייב אלא אם עשויה
בזכות העיצוב המיוחד והחורים
מעור ,כדכתיב וחלצה נעלו מעל רגלו ונקרא בית חלוץ
זו
הרבים שיש בנעל  ,ובא לידי נעל
הנעל ,איני והא כל נעל נקרא נעל ואפילו עשוי מבד?
וספרתי את מנין החורים ועלה בידי
אלא אימא וחלצה נעלו מעל רגלו ,מישלף הוא! אי הכי
כמנין רמ"ח איברים
לכתוב רחמנא וחלצה נעלו ברגלו ,אלא מעל רגלו ,שמעא
וכן הבאתי בפניכם
מינא למישלף והעשוי מעור הוא למישלף ,וכן כתיב ברות
את השרטוט אשר
ֹאל לְ בֹעַ זְ ,קנֵה-לָ ְך; ַו ִ ּי ְׁשלֹףַ ,נעֲלוֹ  .אי נמי כתיב
ַו ּיֹאמֶ ר הַ ּג ֵ
נהגו לצייר עליו
ָאנְ עֲלֵ ְך ּ ָתחַ ׁש והוי תחש עור
יש ְך ִר ְקמָ ה ,ו ֶ
ָאלְ ִּב ׁ ֵ
ביחזקאל "ו ַ
ונעל זו אופנתית וכל בגד מתאים
המיוחד לנעל אמר רביי בייניש פעם אחת הלכתי לעיראק
במקורו הוא
לה טמבלויזיה
טלוייזיה בבחינת וכל העם רואים
מצאתי זקן אחד אמרתי לו כלום אתה בקיא בזורק נעלו
ושומעים ומרא דרבנן דחוזרים
ואמר לי ראיתי בההוא עיתונאי שחלץ נעלו והייתה מעור
הפכו
יצחק
אמנון
בתשובה
תחש וזרק בנשיאה דאמריקא ואותו נעל עמדה אצל
לכובע
הייתי
ובכוונתו
לטמבלויזיה
הדוכני באיי ביי וכולה מעור שחור  .איבעיה להו הזורק
טמבל שהיה לובשו הלוי הזה וכך

מתני'

גמרא

רבי יוסי שריד משיירי מרץ והשמאל
הגדול וב"ה השמאל הולך ופוחת כבית
שמאי וכפי שהשמאל היא כהה וחלשה
כן יהיו כל מעשי שמאל הולכים
ומתמעטים ובעוונתינו קמו גדולים
ממנו ומנסים להגדיל כוחם ועל זה
נאמר לב כסיל לשמאלו  .מעשהו דפיני
הקנאי שקם בחמתו וזרק את נעלו
הימנית על ראש נשיאת בית המשפט
העליון ,דורית ביניש ,והיא לא
התכופפה כשפיני כהן השליך עליה את
נעליו .והוא פגע בול באפה ובמשקפה
היא נפגעה ,נפלה ,התאוששה ושבה
לעבודה השיפוטית .ובעקבות מעשיו
זכה לכהונת עולם בבית המאסר
מעשיהו והובטח לו ברית שלום ע"י כל
חברי המאפיה בגלל מעשה זה  .ערוץ
עשר בגימטריה ערוץ  10הוא ערוץ
טלוויזיה מסחרי אשר ממומן על ידי
פרסומות .הערוץ נקלט בבתי הצופים
באמצעות חברת הכבלים )",("HOT
חברת הלוויין )"יס"( וכולם מושחתים

סנדלו .בנשיא שבהם מהו? אמר רב נייקי אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין
חולצין בסנדל אין שומעין  ,שמע מינא סנדל חייב! דייקא נמי שכבר נהגו העם בסנדל שורש
שהזורקו כזורק כקליפת השום והאי תניא בסנדל תנכי מעור בו הלכו אבותינו  ,ואזדה לטעמי
פטור אבל אסור .תנו רבנן הזורק בקרוקס פטור ,וסלקא דעתך הזורק פטור ? והתניא לא יטייל
אדם ביום הכיפורים בקורדקיסין בתוך ביתו לא קשיא ,ההיא קרוקס רבו בו החורים מן הנעל,
והאמר רב קרוקדיל  :מעשה ובא לידי נעל קרוקס במין צבעים שעין לא ראתה והקונה אותו
משלם מאתיים סלעים וראיתיו והוא מחורר וכל מנעלו חורים וכבר נהגו העם לטייל בהם
ביום הכיפורים ופטור  .והא קורדקיסין נעל חיקוי הוא והקונה אותו בעשרים סלעים והדא חיב
על סלע וסלע  .תניא הזורק נעל ימין חייב מנלן? והאמר רב שורש מה רציעת אזנו בימין אף
הזורק ימין חייב וכן כתיב באיוב עַ ל-י ִָמיןִ ּ ,פ ְרחַ ח יָקוּמ ּו :איבעיה להו זרק בשמאל פטור? רב
יוסי שריד סבר שמאל היא חלשה ,והזורק בשמאל כאילו לא זרקו וזריקתו כזריקת נוצה ורבי
ביבי הזורק בימין כדכתיב ימין עושה חיל  ,והא קשיא וימינם ימין שקר מאי איכא למימר ?
אמר פנחס הכהן ההוא דכתיב ימין עושה חיל הוא מעשהו דפיני הקנאי במעשה בייניש שזרק
ופגע והא דכתיב וימינן ימין שקר ההוא מעשה דנשיאה דאמריקא בעת שהותו בעירק וזרק
הנעל העתונאי ופספס .תניא הזורק נעלו ולא צילמו בטמבלויזיה כאילו לא עשאו ופטור ,במאי
ֹאל לְ בֹעַ ז
עסקנין אמר רב ערוץ עשר בכדי שיהיה חייב צריך שכל העם יראו כדכתיב ַו ּיֹאמֶ ר הַ ּג ֵ
שעַ ר דייקא נמי וכל העם ,והיכן כל
שרַ ּ -ב ּ ׁ ַ
ְקנֵה-לָ ְך ַו ִ ּי ְׁשלֹף ַנעֲלוֹ ַ .ו ּיֹאמֶ ר ּבֹעַ ז לַ ז ּ ְֵקנִ ים וְ כָ ל-הָ עָ ם אֲ ׁ ֶ
העם יושבים? מול הטמבלויזיה לפרסומי מלתא ואידך שער בנוטריקון עשר דתניא כולם צופים
בערוץ עשר וכן מעשה דנשיאה בייניש ומעשה דנשיאה דעמריקא וכל העם רואים את הנעלים

קראו טמבל לוי זה גמרא וחלצה
נעלו וכל הני דסוגיא קמא למדינן
גזירה שוה מסוגיית חליצה במסכת
יבמות דף קא עתונאי וכך פורסם
בהאי לישנא  themarkerהוא איש
שהחדיר לתודעה את השלכת
הנעליים כאקט מחאה נגד סמלי
השלטון היה העיתונאי העיראקי
מונתדר אל זאידי ,שזרק את נעליו
על נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש למנין
שאנו מונין למנינים  .2008בוש
התכופף בזמן וחמק מהנעליים .איי
ביי בלעז  eBayוכך היה בזמנם
כאשר אדם היה משתמש בחפץ
וכאשר קצה נפשו היה עולה אל
האייבי ומוכר את פשפשיו לעין כל
ובכל מחיר בדומה לשוק הפשפשים
ובמקום זה עלתה למכירה נעל
העור של העיתונאי ואנא חזינן
דנעלו שחורה ועיין בגמרא ביבמות
לגבי צבע הנעל החייבת בחליצה
והיא בשחור ולמדינן אטו גזירה שוה
סנדל שורש סנדל שכוונתם להחליף את הסנדל התנכי ועיין בהמשך ונקרא שורש על שם שרשי אבותינו אברהם יצחק ויעקב שהלכו בסנדלי תנכיות ובדור הזה
הפכום לסנדלים מבד וגומי ואין בהם עור סנדל תנכי כך הוא נקרא בהשפעת הסנדלים מתקופת המקרא שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות  ,הסנדלים
התנ"כיים הם סנדלים בעלי מבנה פשוט :סוליה שמחוברות אליה שתי רצועות עור המהודקות לרוחב כף הרגל ומסביב לקרסול ,העור ממנו מיוצרים
הסנדלים הוא בדרך כלל בצבע חום או שחור .בשנות החמישים ניתן להם השם "סנדלים תנ"כיים" בשל הענקתם לצבר מראה של דמות תנ"כית ,במצדה החלו
יצרנים ישראלים לייצר דגמים שונים של סנדלים שנקראו "סנדלים תנכיים" )או "סנדלים תנכיות"( .סנדלים אלה סימלו בעבר צבריות .הרבו לנעול אותם
בקיבוצים .בשנים האחרונות הם מזוהים יותר עם ציבור המתנחלים ודור תורה ועבודה ומאז יציאת נעל שורש לא ניתן להשיג נעל תנכי .עובדה גמורה
שחרדים אינם נועלים אותם מטעמי צניעות ,כי מטרה ברורה של חשיפה מינימלית ככל האפשר של הגוף ויש מאנשי שלומנו אשר שמים גרבים לפני הסנדל
קורדקיסין עיין בגמרא ביבמות דף ק"ב עמוד ב' שם פירש רש"י עליו השלום ומנעלים דקים שנועלין תחת מנעלין עבים להגין מן המים ולבשוננו ערדליים
אבל נעל זאת אינה קיימת מאחר שבארץ ישראל לא נמצא שלולית מים והגשמים כמעט ולא יורדים ומה טעם בנעל זו ועל כן באו הזייפנים והביאו נעל

