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שו"ע אורח חיים סימן ב' לד ׀ 

ו ָאסּור ֵליֵלְך ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְוֹלא ֵיֵלְך ד' ַאּמֹות ְּבִגּלּוי ָהֹראׁש )ִמְפֵּני ָכּבֹוד ַהְשִּׁכיָנה(. 
ְוִיְבֹּדק ְנָקָביו. הג"ה: ִויַכֶּסה ָּכל ּגּופֹו ְוֹלא ֵיֵלְך )א"ז( ְוַיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלָּפנֹות ֹּבֶקר ְוֶעֶרב ֶׁשהּוא 

ְזִריזּות ּוְנִקּיּות )ַהָּגהֹות ַמְימֹוִני פ' ה' מה' ֵּדעֹות(.

בירור הלכה – סעיף ו':

ובטור כתב לשון חיובי, ויקום וילך בכפיפת קומה. 

ולא   – ולא תלכו רומה  ג(  ב,  )מיכה,  ועיין לשון רש"י 

תהכון בקומה זקופה, עכ"ל. לשון ת"י. וכן זכריה, ב, 

ד. והנה מצינו כמה טעמים מדוע אסור לילך בקומה 

זקופה, ולפ"ז מהו קומה זקופה ומהו כפיפת קומה.

א. כתב בערוך השולחן )אות ט( וז"ל, ואין הכוונה 

שילך שחוח )עיין כף החיים על אתר בשם שו"ע הרב( אלא 

"כדרך  נטוי  בגרון  מדאי"  יותר  "זקוף  ילך  שלא 

הגאים", עכ"ל. וז"ל המצודות דוד )משלי, יד, ג( חוטר 

גאוה – גאוה זקופה כמקל, עכ"ל. ועיין מסכת כלה 

לח,  )תהלים,  האב"ע  וכתב  קומתו.  זוקף  של  במעשה 

ז( וז"ל, קומה זקופה "ישרה", עכ"ל. ועיין סנהדרין, 

זהו  מכך  פחות  אולם  שם.  חיים  ובתורת  ע"א,  קח, 

קומה זקופה ראויה, כמ"ש רש"י )ויקרא, כו, ט( מתו"כ, 

)פסוק  והרבתי אתכם – בקומה זקופה. וכן כתב שם 

יג( קוממיות – בקומה זקופה. וכלשון מטבע הברכה, 

וז"ל,  ע"א(  טז,  )ב"ק,  המהרש"א  וכתב  כפופים.  זוקף 

זוקף כפופים שגם בזקיפה יהא נזהר שלא תהיה דרך 

גאוה, עיי"ש. ועיין עוד בדבריו בסוטה )כב, ע"ב(. וכתב 

הרד"ק )בראשית, ב, ז( וז"ל, גוף האדם הוא תואר נקי 

לפיכך  בצורות,  השלמה  וצורתו  חיים  בעלי  משאר 

הוא הולך בקומה זקופה, עכ"ל. ועיין פתחי שערים 

האש,  יסוד  מכח  שהוא  יב(  פתח  אבי"ע,  קיצור  )נתיב 

עיי"ש. ויעויין חגיגה )טז, ע"א( ומהלכין בקומה זקופה 

כמלאכי השרת. ובפרט נגלה אצל מלך, כמ"ש רבינו 

בחיי )בראשית, ג, כא( וז"ל, ודרך המלך ללכת בקומה 

דקלקול  זקופה  קומה  ולהיפך שורש  עכ"ל.  זקופה, 

בנחש שאמרו בסנהדרין שהיה הולך בקומה זקופה 

)ב"ק, טז, ע"א(.  )ט, ע"ב(, ומהר"ל  ועיין סוטה  ונתגאה. 

ועיין פתחי שערים )נתיב פרצוף נוק' דז"א, פתח כח(. 

נתבאר  המתוקנת  זקופה  הקומה  מהות  ועומק 

בחת"ס )ויקרא, כו, יג( וז"ל, כשעוד הוא הולך בקומה 

למעלה  עוד  השכינה  כבוד  תסתלק  ע"כ  זקופה, 

מקומת איש המתגאה ההוא, אמנם המשפיל עצמו 

והקב"ה מגביהו ומוליכו בקומה זקופה, אין השכינה 

ואולך  בתוכם ממש  ונתתי משכני  אדרבה  מתרחק, 

אתכם קוממיות, עכ"ל.

לילך  אסור  וז"ל,  א(  כלל  )ח"א,  אדם  בחיי  כתב  ב. 

"כדי  והכל  ראש,  בגילוי  ילך  ולא  זקופה,  בקומה 

בספר  דבריו  ומקור  עכ"ל.  ה'",  יראת  עליו  שתחול 

חסידים )סימן נג(. ועיין אבות דר' נתן, שדבר זה למד 

דוד מאחיתופל, וז"ל הר"ן על הרי"ף )קידושין, יב, ע"ב, 

ד"ה אסור לאדם( כדי שיראה שיש לו אדון ע"ג וסביביו 

שרואה ויודע כל מצפוניו, עכ"ל.

ג. כתב רש"י )קידושין, לא, ע"א, ד"ה מלא( וז"ל, מלא כל 

הארץ כבודו – משמע נשתרבב ויורד למטה, והזוקף 

שכופף  ע"י  ובעומק  עכ"ל.  כדוחק,  נראה  קומתו 

ועיין  למטה.  ויורד  למשתרבב  מצורף  בזה  קומתו 

לילך  אסור  ראשית  לפ"ז,  תרתי  ואיכא  )שם(.  מקנה 

בקומה זקופה, שעי"ז דוחק רגלי שכינה. ועוד כלשון 

הטור "וילך בכפיפת קומה", ועי"ז ממשיך ומשרבב 

לכיסוי  השורש  וזהו  היטב.  ודו"ק  לתתא,  השכינה 

בקידושין  כמ"ש  גביו,  על  שכינה  השראת  הראש, 

ועי"ז ממשיך השכינה  )שם( שכינה למעלה מראשו, 

אליו ושכנתי בתוכם, כדברי החת"ס הנ"ל. ומצד כך 

ראוי שיהא כפוף הרבה. ועיין כף החיים מהו שיעור 



 ׀ לה בלבבי משכן אבנה

ועיין  הנ"ל.  השולחן  כערוך  דלא  הראוי,  הכפיפות 

עוד או"ח, סימן תקפ"ב, ובכף החיים שם. וז"ל ספר 

בקומה  ילך  לא  הש"י(  כשרצה  והבן  וראה  )ד"ה  הפליאה 

וישפיל  בינונית,  במדה  אלא  למעלה,  כמ"ש  זקופה 

עיניו בכדי שלא יראה הבא כנגדו גלגלי עיניו, עיי"ש.

הלכה פסוקה – סעיף ו':

אסור לילך בקומה זקופה והוא נטית גרון למעלה, 

שאינו רואה את הרצפה. ותוך ד' אמות נחשב כאותו 

מקום כמו לגבי שבת, ואין בו דין הליכה זו. ולא ילך 

ד' אמות בגילוי ראש.

ויבדק נקביו בבוקר, ומכאן ואילך כיון שמצוי בית 

הכסא כמעט בכל מקום אין הכרח לבדוק אף בזמן 

נוסף. אולם מ"מ ראוי לבדוק גם ערב, שהוא זריזות 

ונקיות. וכן קודם התפלה.

על דרך הסוד – סעיף ו':

אסור לילך בקומה זקופה.

בעץ  נתבאר  אדם,  בצורת  זקופה  קומה  שורש  הנה 

חיים )ש"א, ענף ב-ד( וז"ל, עוד יצאו י"ס אחרות בבחינת 

יושר כנראה אדם בעל קומה  רוח דא"ק הזה בבחינת 

זקופה, כלול מרמ"ח אברים בציור קומה, ראש וזרועות 

וכפות ידים ורגלים, עכ"ל. ועיין רש"י )שה"ש, ד, ד(.

ושורש כפיפות קומה דקדושה, נתבאר שם )שער כג, 

התבונה,  של  החדשים  הנה"י  ואמנם  וז"ל,  מ"ת(  פ"ג, 

הנה"י  נכנסו  כאשר  דז"א  פנימיות  תוך  נכנסין  אינם 

הראשונים. אמנם הם נכפפין ומתשפטין ויורדים בצד 

האחורים של ז"א, כאדם הארוך הכופף קומתו ונשען 

ואחורי  לפניו,  העומד  קומה  הקצר  האדם  ראש  ע"ג 

הננס נגד פני הארוך, ואז הארוך כופף קומתו ומשים 

ניתלין  ורגליו  הננס,  ראש  ע"ג  טבורו  שבמקום  גופו 

לאחוריו דננס. נמצא שראש האדם הארוך וחצי קומה 

העליונה זקופה מעומד למעלה וחצי גוף נכפף ונסמך 

ע"ג ראש הננס והרגלים שלו יורדין ומתפשטין מאחורי 

הננס. וכן הענין באמא עם ז"א, כארוך ע"ג הננס ממש, 

והיא עומדת ממש על הז"א כעין ציור הלמ"ד, עיי"ש. 

וזהו כפיפות עליון לצורך הארה לתחתון. ועיין שם )שער 

לו, פ"א, מ"ב( שז"א מכופף קומתו לנצח לצורך זווג.

ומלבד כך כפיפות קומה דקדושה מדין שלא לדחוק 

רגלי השכינה, וכן מדין אימת שמים שעליו, והוא מעין 

הדין שיש לילך בכיסוי הראש, וכנ"ל.

במ"ש  שורשו  דקלקול,  קומה  כפיפות  כך  ולעומת 

יהודה אמר רב, אדה"ר מסוף  )סנהדרין, לח, ע"ב( א"ר 

ברא  אשר  היום  למן  שנאמר  היה,  סופו  ועד  העולם 

אלקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, 

שנאמר  ומיעטו,  עליו  ידו  הקב"ה  הניח  שסרח  כיון 

אחור וקדם צרתני ותשת עלי "כפך". והיינו כפך מלשון 

)שם(.  בתו"י  לק' אמה כמ"ש  כפיפות, שכופף קומתו 

בדברי  הדבר  ונתחדד  ע"א(.  יב,  )חגיגה,  מהרש"א  ועיין 

הרמח"ל )תקט"ו תפלות, תפלה ר"ב( וז"ל, ישראל בקומה 

כחך  הרי  ומיוחד,  יחיד  אל   – כפופה  ובקומה  זקופה 

הגדול שנאמר בו גדול אדונינו ורב כח, זהו שיעור קומה 

בהם  שיאמר  ישראל  של  תיקונם  כח.  ורב  כמנין  רל"ו 

ואולך אתכם קוממיות, בשיעור קומה מתוקן. וזה קומה 

זקופה של אדם, אבל בהמה קומתה כפופה בה, כי שחה 

לעפר נפשנו, בזמן שנאמר ואדם ביקר ולא יבין נמשל 

כבהמות נדמו, שכן ישראל הולכים שפולי ראש וכו', והם 

לעול  כשור  ודאי,  כפופה  קומה  משאם,  תחת  רבוצים 

וכחמור למשאוי, וזה נ' כפופה נ' פשוטה, נאמן כפוף 

כגון  בגאוה,  זקופה  בקומה  שהלכו  לפי  פשוט,  נאמן 

ד"ה  ע"ב,  ט,  סוטה,  רש"י,  )עיין  בקונו  שמרד  נחש הטמא 

נטלו(, ונאמר בו על גחונך תלך, עיי"ש בהרחבה. ועיין 



שו"ע אורח חיים סימן ב' לו ׀ 

ליקוטי הלכות )יו"ד, הלכות תולעים, ה"א(. ועיין שפתי כהן 

קומה  בגימט'  קטן  במספר  משיח  וז"ל,  ז(  ב,  )בראשית, 

זקופה, אבל אכילתו מעץ הדעת, גרם שקפח הגוף, עץ 

יאכל  זה קפיח, אבל לעת"ל  גימט'  הדעת בא"ת ב"ש 

מעץ החיים, בא"ת ב"ש, זה רם בקומה זקופה, עכ"ל. 

ולכך כאשר האדם עובד בקרקע, מעדר, שהוא תולדת 

יג, יב(. וכן  )ויקרא,  חטאו, מכופף קומתו. עיין מלבי"ם 

עיין  קומתו.  מכופף  מלקות  האדם  את  מלקים  כאשר 

תפא"י )מכות, פ"ג, מי"ג(.

ובתיקון כופף קומתו בהשתחויה ובתפלה.


