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 כמה? –כבוד חמיו וחמותו 

מקור חיוב כבוד חמיו | האם חייב בכבוד חמיו ככבוד אביו? | חיוב קימה מפני חמיו | חובת האשה בכבוד חמיה וחמותה | 
| האם כופים להוציאו? ועונשו זהירות בכבוד אשתו | חומרת איסור הכאה

, ממש אב כיבוד כדין, חמיו את לכבד האדם על יש מצוה האם שאלה:
 מפניו רק לקום אלא חייב אינו וכן את חמותו כדין כיבוד אם, או

 ?ולהדרו, אך לא ממש כמו בכיבוד אב ואם

 מקור חיוב כבוד חמיו

 דרשו ממה שאמר (קלג רמז, כד א-שמואל) שמעוני בילקוט תשובה:
א שם -)שמואלראה'  גם ראה 'ואבי לחמיו, שאול המלך: דוד המלך

 מדוד ולמדו אביו", ככבוד חמיו בכבוד אדם שחייב "מכאן, יב(
 חייב הכי ובלאו, היה מלך ששאול פי על אף, לשאול חמיו כן שאמר
: (ע"ב לב וקידושיןע"א  יז כתובות) וכפי שדרשו בגמרא, ובמוראו בכבודו

 מכל עליך, אימתו שתהא - )דברים יז טו(מלך'  עליך תשים 'שום
 מטעם שהוא מוכח, 'אבי' אלא 'מלכי' לו אמר שלא ממה מקום

 פרשת) ובמכילתא. אביו ככבוד חמיו בכבוד וחייב, כגופו שאשתו

 וישק וישתחו חותנו לקראת משה 'ויצא )שמות יח ז(על הפסוק  (יתרו
 לרעהו איש 'וישאלו אומר כשהוא למי? ונשק השתחוה מי –לו' 

 )במדבר יב ג( שנאמר, משה זה אומר הוי 'איש'? קרוי מי, לשלום'
 משה אלא ונשק השתחוה שלא הרי, מאד' עניו משה 'והאיש
 הטור פסקו וכן. חמיו לכבוד מוכן אדם שיהיה אמרו מכאן, לחמיו

 . את חמיו לכבד אדם שחייב (סכ"ד רמ )יו"ד סי' ערוך והשלחן

 האם חייב בכבוד חמיו ככבוד אביו?

 אדם ש"חייב שכתב הטור מלשון לדייק שיש )יו"ד שם( הב"ח וכתב
 חמיו, לכבד "וחייב כתב כך ואחר, אביו" ככבוד הגדול אחיו בכבוד

 לכבדו שחייב, חמיו לגבי כתב ולא ראה'", גם ראה ואבי שנאמר
 שאינו ונראה שחילק בין דרגות חיוב הכיבוד, מוכח, אביו ככבוד

 ומזמן שרואה אותכגון לעמוד מלפניו , ממש כאביו לכבדו חייב
 , וכל ההלכות שנאמרו בכבוד אביו ואמו, אלאמרחוק כמלוא עיניו

הזקנים, ושידבר עמו בדרך  את שמכבד כדרך והידור בקימה לכבדו
 . (כד' סי סז כלל) אדם החיי פסק וכן ,(כב ק"ס) הש"ך כתב וכן ארץ,

, הב"ח דברי על כתב (ז יח, יתרו פרשת) תמימה תורה ואמנם בספר
 ולמדו, לו' וישק 'וישתחו רבינו נאמר במשה שהרי, נכון זה שאין
 אין זקנים והרי בשאר, חמיו לכבוד אדם מוכן שיהא במכילתא מזה
בהשתחואה, הרי שזה שונה מדרך כיבוד שצריך לכבד שאר  חיוב

 חיוב לשון בזה נאמר לא במכילתא שהרי, עליו אבל תימה. זקנים
ההשתחואה של משה  וגם חמיו, לכבוד מוכן אדם שיהא אלא, כלל

 העיקר ולכן ארץ, דרך מנהג אלא, חיוב מצד רבינו ליתרו אינה
הב"ח, שאין חיוב לכבד את חמיו וחמותו בדיוק כמו שחייב  כדברי

לכבד את אביו ואמו, אלא צריך לדבר אליהם בדרך ארץ ובקימה 
  והידור כדרך שמכבד את הזקנים. 

 חיוב קימה מפני חמיו

 מפני לקום אדם חייב אם נשאל מט( יו"ד סימן) עולם בנין ת"ובשו
 שצריך הב"ח והש"ך כתבו שהרי, מפניו לקום שצריך והשיב, חמיו

 מזקן שכבוד חמיו עדיף משמע, חשובים זקנים שאר כמו לכבדו
לכבודו אפילו אם אינו תלמיד  לקום צריך ולכן, חכם תלמיד שאינו

 והרי בכבודו?! שחייב הפוסקים אמרו מה לענין כן, לא שאם, חכם
 חייב חכם תלמיד שאינו זקן מפני שאפילו, הוא קל דבר קימה
 שאינו פי על אף, (ס"א רמד יו"ד סי') הפוסקים שפסקו וכמו, לקום
 . כיבוד של דברים בשאר לכבדו חייב

 חיוב שאין (ז סימן) יחזקאל כנסת ת"בשו שכתב מה לפי ואפילו
ורק מפני זקן תלמיד חכם, זה , חכם תלמיד שאינו זקן מפני לקום

בגיל שקנה חכמה, צריך לעמוד בפניו, אבל זקן עם הארץ, אפילו 
 בערוך כתב וכן בעלמא, הידור אלא שמונים, כתב שאין צריך

 המאירי מדברי סיוע להם ויש נוהגים, שכן (ס"י רמד סי') השלחן
 חיוב יש זהו לענין זקן סתם, אבל בחמיו מקום מכל ,(לב ע"ב קידושין)

 בתוך מלפניו מלא קומתו, ולא רק בהידור בעלמא, משיגיע לקום
כל  קומתו מפני מלא לקום חייבים שלהלכה גם ומה אמותיו. ארבע

 ת"בשו ועיין) בפוסקים, כמבואר, חכם תלמיד שאינו פי על אף זקן

 . (ד אות יג סי' יו"ד ח"ג אומר יביע

 כשמגיע, והידור בקימה חמיו את לכבד אדם חייב ולכן למסקנא,
חשובים )והזקנים היינו  לזקנים שמכבד כמו, אמותיו ארבע לתוך

שבעים שנה ומעלה, ולפי הקבלה משהגיע לגיל  משהגיעו לגיל
 כן גם נוהגים ויש. אביו ממש ככבוד לכבדו חייב אינו שישים(, אבל

 אם חמיו ובפרט לעשות, ראוי וכן ויקר, כבוד דרך חמיו ידי לנשק
 את לכבד שחייב הדין והוא. טובים מעשים ובעל תורה בן הוא

 כבוד "משום (ס"ו שעד יו"ד סי') וכמבואר בשו"ע, לה כראוי חמותו

 



 

 

 והביאוהו, )כלל ד פט"ו(לדרך  צדה בספר כתב וכן וחמותו", חמיו
, (כא ק"ס) יוסף והברכי, (יט ק"ס) וחתנו הט"ז )הנ"ל(הב"ח  להלכה

)אך פשוט שלא ינשק ידי חמותו ח"ו, אלא יכבדה בקימה והידור 
 .כדרך שמכבדים את הזקנים החשובים(

 חובת האשה בכבוד חמיה וחמותה

, יכולתה כמיטב וחמותה חמיה את לכבד חייבת גם האשה כמו כן
 'כבד כתב דברים חמורים מאד, שהפסוק (כו פרק) רבה אליהו ובסדר

תנאף'  נכתב בסמיכות ללאו ד'לא )שמות כ יב(אביך ואת אמך'  את
 לעת ואמו את אביו מכבדת ואינה אשה נשא שאם ללמדך, )שם יג(
 פרק ריש) חרדים בספר והובא ימיו, כל נואף כאילו הוא הרי זקנתם,

 וכמו בכבודו, חייבת שהיא, בעלה כבוד גם שזהו שכן וכל. (רביעי
 האשה על חכמים "וכן ציוו (ה"כ אישות מהל' פט"ו) ם"הרמב שכתב
 כל ותעשה, עליה מוראו ויהיה, מדאי ביותר בעלה את לכבד

 בנות דרך וזהו מלך וכו' או שר כמו בעיניה ויהיה, פיו על מעשיה
 ומוראו כבודו זהו, וחמותה חמיה של ומורא כיבוד ולכן ישראל",

, (כב ק"ס רמ יו"ד סי') יוסף מרן החיד"א בברכי כתבו וכן. בעלה של
 .(קעה סי' )ח"א מאהבה תשובה ת"ובשו

 זהירות בכבוד אשתו

יש לשים לב, שכל הכבוד שחייב אדם בכבוד חמיו וחמותו הוא 
אשתו, אם כן כל שכן שחייב אדם לכבד את אשתו, וכמאמר  מכח

: תנו רבנן, האוהב את )יבמות סב ע"ב, סנהדרין עו ע"ב(רבותינו ז"ל 
אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו )בקניית מלבושים ותכשיטים 

( וכו', עליו הכתוב אומר מהרש"א יבמות שם – מכובדים, יותר משלו
לעולם  :)חולין פד ע"ב(: 'וידעת כי שלום אהלך'. וכן אמרו )איוב ה כד(

וילבש ויתכסה במה שיש  ,יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו
ולמדנו שחייב אדם  .ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו ,לו

)הל' דעות פ"ה ה"י, הל' לכבדה עוד יותר מגופו, וכך פסק הרמב"ם 

 .אישות פט"ו הי"ט(

לעולם : ע"א, ובשו"ע חו"מ סי' רכח ס"ג ובש"ך שם(נט  עאבא מציב)ובגמרא 
שמתוך דהיינו שלא יקנטר אותה,  ,יהא אדם זהיר באונאת אשתו

ועוד הובא שם בגמרא בשם  .אונאתה קרובה - מצויה השדמעת
ה וישאין הברכה מצ, אשתו כבודב זהירלעולם יהא אדם  ,חלבו רבי

: )בראשית יב טז(שנאמר  ,בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו
 :והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא ',בעבורה היטיב'ולאברם 

כבדו נשותיכם בשביל -", ]רותהיכי דדתע יאוקירו נשייכו כ"
 שתתעשרו[.

 ועונשו חומרת איסור הכאה

שבודאי הוא איסור חמור על פי ההלכה, וכל שכן המכה את אשתו 
את שלום הבית ובסופו של דבר  מיפרהוא שעל די כך ובפרט 

 ,)דפוס פראגמרוטנבורג  םמהר"ובתשובת לגירושין,  עלולים להגיע

כתב שבדבר זה מתחייב הבעל בשטר הכתובה, והעדים  סימן פא(
שפירושו  "ואוקירחותמים על כך שהוא התחייב "ואנא אפלח 

שמתחייב לכבדה, וכי זה נקרא שמכבדה אם עושה כן  ',ואכבד'
 .ולכן צריך ליזהר בזה לבל יחל דברוח"ו?! 

המכה את אשתו על חומר עונשו כתב המהר"ם מרוטנבורג שו
]אף מקובלני שיש יותר להחמיר בו ממכה את חבירו, דבחבירו 

, מכל מקום[ )סנהדרין נח ע"ב עפ"י שמות ב יג(שגם אותו אסור להכות 
העושה זאת כתב שבאשתו חייב בכבודה, ואבל אינו חייב בכבודו, 

ואף לקוץ  ,יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי
הובא באור זרוע ח"ג פסקי בבא קמא סי' ). גם המרדכי ידו אם רגיל בכך

קסא, ובשו"ת מהר"ם דפוס פראג סי' תתקכז, ובשו"ת בנימין זאב סי' פח 
, תובות סי' קסדעל המרדכי כיבורים גלטי הובשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' קכז, וש

הביא בשם תשובת רבינו שמחה  (שו"ת תרומת הדשן ח"א סי' ריח
שהמכה את אשתו עובר בלאו ד'פן יוסיף להכותו', והחמיר מאד 

 בדבר זה. 

 האם כופים להוציאו?

שם בנמצא כתוב שכתב  , אלף רכח(קנז 'ד סי"ח)גם בשו"ת הרדב"ז 
להוציא ויעשוהו על אותו  םכופי -המכה את אשתו ש ,שמחה רבינו

 לכפותו לגרש, הוראה זועצם תמה על  ידי גויים. אם כי הרדב"ז
 חכמים במה הפקיעוכי  ,נמצאו בניה ממזרים - כיון שהגט מעושהד

, דהיינו מי שיש לו ריח בעל פוליפוסכגון בשלמא ו ?!בהשאישות 
שכופים אותו עד  )כתובות עז ע"א(הפה, או מוכה שחין, באלו אמרו 

אינן שירדו חכמים לסוף דעת כל הנשים שיאמר 'רוצה אני', ש
 ,לפיכך הפקיעו חכמים על ידי גט זה דברים כאלו, כולות לסבולי

ה, ם מכבדמיפעש ן אפילו רגיל בכך אי אפשר לכפותו בכח,אבל כא
אבל כפייה  ,או קנס ,פרעון כתובה ל ידיאו ע ,בדברים אלא לכפותו

 הרא"ש ושכך מבואר בתשובת ,לא תהא כזאתגט,  שיתןבשוטים 
ח"א סי' תרצג, וראה בתשובות )הרשב"א ובשו"ת  )כלל מג סימן ג(

, וכן בבית יוסף אהע"ז סוף סי' עד וסי' רסד וח"ה סי' ב,סי' ק ןמיוחסות לרמב"ה

אלא לאותם שמנו ליתן גט  ופיםשאין כ קטו וסי' קנד ורמ"א שם(
  .חכמים

אותו שלא יכה  יםמנד ?אלא כיצד יעשווכתב:  אך המשיך הרדב"ז
אם  .עליו שהוא מנודה םמכריזי -ואם לאו  ,מוטב –אם חזר  .אותה
ואם  ,מוטב –אם חזר  .בהואותו בכת םקונסי - ואם לאו ,מוטב –חזר 
פן יוסיף 'שהרי עבר על  ,ופוגכו"ם בעאותו ע"י  םעונשי -לאו 

 ,לרבינו יונה, שער ג אות עז()דברים כה ב, וראה בשערי תשובה ' להכותו
אין מזכירין , אך מפני שהכה אותהבבית הסוהר[, -]וחובשין אותו 

  .לו שיוציא את אשתו כלל

 המושלים ברוחם

שלא  בכת (כ י'פרק ג ס בא קמאב)ים של שלמה ספרו בהמהרש"ל גם 
 ,קצתבמבדבר מרידה  ילולבר ישראל להכות את אשתו אפ הותר

על ש נאמרדאפילו  ,ורבים טעו בזה ,נסבה על דעת כןשואין לומר 
עובר ש ,כמתנה על מה שכתוב בתורהכל מקום הוי מ ,דעת כן נסבה

 )הל' אישות פכ"א ה"י(הראב"ד  ן כתבכשו ',וסיףי 'פןעל לאו ד
, אפילו אינה נוהגת מעולם לא שמענו מוסר לנשים בשוטיםש

 םמנשותיהסבלו כמה צער אף שישראל ש יחכממצינו אצל וכהוגן. 
)קהלת ז את האשה' ר ממות 'ומוצא אני מאשר קראו על עצמם עד 

 עוד.ו סג ע"א(יבמות )רב במעשה ה מוכ ,משלו ברוחם, עם כל זאת כו(

ולכן צריך מאד מאד ליזהר בכך, ולהזהיר את הדברים, שיתנהגו 
כולם לפי דרך התורה, דרך ישראל קדושים, לכבד ולהוקיר את 

 .זה גם לכבד גם את חמיו וחמותו הנשים, ומכח
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