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 יכוםס

Precedence 

Although the common Ashkenazi practice is not to name after the living, there is actually much 

precedence for it in our canon. Various narratives from Tanach and Ma’amarei Chazal indicate that 

naming after a living person was a sign of honor and appreciation.1 

Even among Rishonim, we find, most notably, the Rashbash illustrates his family lineage up to the 

Ramban and Rabbeinu Yonah. The Ramban’s cousin was Rabbeinu Yonah, and their children married. 

While Rabbeinu Yonah’s daughter was pregnant he passed away, and when the baby was born, the 

Ramban instructed his son, the father of the baby, to not name the baby Moshe after himself but 

rather Yonah to carry the baton.  השמשובא וזרח השמש . The Rashbash is a descendant of that Yonah 

who himself was a great Talmid Chacham.2 Clearly, the Sepharadic Minhag centuries ago was to name 

the first-born boy after the living paternal father. 

Concerns 

Meanwhile, the Ashkenazi custom has roots in the Sefer Chassidim (Siman 460), who records two 

interesting points: 

1. Even though the Goyim call their children by their father's names, the Jews are careful not to. 

2. In some places, they do not name their children after the living and instead name after the 

already deceased.3 

This issue raised by the Sefer Chassidim can be interpreted in similar vein as Rabbeinu Yehuda 

HeChassid’s Tzava’ah, in which he directs one not to marry a spouse who has the same name as one’s 

parent.  In both cases, two potential interpretations are offered: danger and honor. 

In terms of danger, the issue may have developed for concern that naming a baby after a living person 

would tear away the soul of the latter. True, the Sefer Chassidim (549) also says that one who isn’t 

bothered by such concerns does not need to avoid them, but R’ Yehuda Assad argues that, by default, 

everyone is considered to be concerned (makpid).4 

On the other hand, the Chelkat Yaakov argues that custom is the driving force here and not danger. 

Calling one’s spouse the same name as one’s parent in the parent’s presence would be a violation of 

his respect, as would calling one’s child by the same name, At the same time, the concern is too 

subjective to be proscriptive, especially since many refer to their spouses and children by nicknames 

or terms of endearment and not their full names. Additionally, many proofs are brought from Shas 

 

1 See the below sources for the various examples, including Bnei Yehuda, Bnei Aharon, Kalev Ben Hur (Divrei 
HaYamim I 2:50), children named after Aharon HaKohen (Kallah Rabbati 3:1), Hillel and the convert, Rabban 
Gamliel II, two anecdotes of grateful mothers naming their babies after a benefactor are recorded in the 
Gemara (Shabbat 134a). 
2 Rashbesh / Rashbash Siman 291 
3 These two points seem to stand independently, but their interpretation is debatable. The Chida (Berit Olam 
ad loc) adds that the unanimous Minhag is not to name one's child after himself, which indicates that he 
understood “father” point #1 to be about naming after the father’s father, but the Chelkat Yaakov (Yoreh Deah 
136:2) considers alternatively reading it to be about the child’s father. 
4 Yehuda Ya’aleh (vol. 2 Even HaEzer, Choshen Mishpat 106; Yoreh Deah 246) 



and Tanach to disprove the issue raised in the Tzava’ah that people would marry spouses who had 

the same name as their parents. Therefore, one whose tradition does not fall in line with the Tzava’ah 

of R’ Yehuda HeChassid does not need to observe this point from the Sefer HaChassidim either. He 

does add that one could negate the numerous proofs from Tanach and Chazal by arguing that those 

generations were on a higher spiritual plane and immune to this danger. The same would be true in 

our case of naming children. This answer is, however, unsatisfying. 

Also, we see that parents are often Mochel on this issue, and on top of all that, one can just add to or 
modify a name his spouse or child’s name and avoid the issue. Therefore, it seems that the Sefer 

HaChassidim’s discouragement of naming after the living does not bear much weight against the 

opposing custom.5 

Benefits 

The previous Munkatcher Rebbe finds that not only is it not a means of tearing the soul away from 

the one who previously bore the name, but naming after another person, especially a Tzaddik, has a 

number of benefits, as well. For one, it invokes the memory of and is a merit for the Tzaddik, and the 

name itself will have an effect on the person. Moreover, the knowledge that one is named after such 

a lofty individual might serve as an impetus to be more meticulous in Avodat Hashem. Finally, he 

relates how his expecting great-grandmother was instructed by her uncle, the R' Elimelech of 

Lizhensk (the Noam Elimelech) to name her son “Elimelech,” after himself. A few years later, when 

she returned with her baby boy, Reb Elimelech was upset to discover she had named him “Tzvi 

Elimelech” and not just “Elimelech.” The additional name is already enough for the whole thing to be 

considered different. All in all, it's not a matter of reincarnation – just a merit for the baby to be as 

great as its namesake.6 A similar story is related by Rabbi Dr. Norman Lamm about Rabbi Jacob 

Joseph (RJJ) instructing a father to name his son Yaakov Yosef while the former was still alive.7 

To bolster this point, note how Rav Moshe advises that if there is no reason to pick a particular name, 

one should certainly choose the name of one of the Neviim or a recognized Tzaddik and genius of our 

times, even if he's still alive.8 

HaRav Hershel Schachter9 related that it’s Muttar to name one’s child after a living person. Indeed, 

there is no Issur to do so, but rather no Minhag to do so. However, one should refrain if the person 

who already bears the name would be uncomfortable. He quoted the story about the Noam Elimelech 

and Bnei Yisaschar as proof. He also told me a story10 about being at Rav Ovadia’s grandson’s brit, 

where Rav Ovadia was sandak and lead the ceremony. When it came time to name the baby, the father 

tried to tell Rav Ovadia the name, but he pushed the father away and named the baby “Ovadia!” after 

himself. 

 

5 Sdei Chemed (Chattan veKallah 5), Chelkat Yaakov Yoreh Deah Siman 136, Aseh Lecha Rav 2:57 and 6:69 
6 Minchat Elazar vol. 4 Siman 27 
7 Beis Yitzchok 5747 page 5 
8 Iggerot Moshe Orach Chaim 4:66 
9 Chanukah Mesibah 5777 
10 Nissan 5778 

 



Ultimately, it’s left up to the family’s Minhag, the Lubavitcher Rebbe says.11  

Sepharadim 

LeMa’aseh, Sepharadim in general have the custom to name children after living relatives, starting 

with the father’s parents and then the mother’s, unless there are additional factors such as a loss of 

the mother’s parent, in which case the paternal grandfather’s Mechilah would be needed.12 If one is 

naming after both parents (such as to appease everybody), the name of the paternal father should 

come first.13 Even by Sepharadim this Minhag is not ubiquitous. In Morocco, specifically, they would 

not name after the living, while in Algeria, Tunis, and Syria they would.14 I’m told that even in Iran 

there were some families that would not name after the living, either, nor did they do it in Iraq. At the 

same time, Rav Ovadia named his first son Yaakov after his living father (he was Iraqi), because his 

father expressed explicit Mechilah.15 

In the case of a mixed marriage, where the mother of the baby’s family does have this custom, but the 

father does not, the baby may be named for its mother’s living family members.16 If the child is the 

product of a broken marriage, Rav Zilberstein recommends not naming the baby for members of 

either family to avoid aggravation from the opposite side.17 

All in all, we pray that our names should only be a happy topic that elevates us and serves as a 
connection to the souls of great members of the Jewish people, not a source of strife and cause of 
Machaloket.  

 ספרות חז"ל

 אבות דרבי נתן טו:ג

  ומעיל   ואפוד   חשן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה  שקורא  לתנוק  ושמע  הכנסת  בית  אחורי  עובר  שהיה  אחד   בנכרי  מעשה

.  המזבח גבי  על  ומשמש שעומד  גדול  לכהן  לו  אמר . למי  הזה הכבוד  כל  רבי   לו אמר  שמאי לפני  בא '( ד  ח "כ  שמות) 

  גדולים  כהנים  לנו  ואין  בישראל כהן  אין לו אמר[. המזבח ג "ע ואשמש ] גדול כהן  שתשימני מנת  על  גיירני לו  אמר

  בכהונה   וישמש  ויבא   ובתרמילו במקלו  אלא  בא  שלא  הקל  גר אלא[ המזבח ג "ע]  גדולה בכהונה  וישתמשו   שיעמדו

  גבי  על  ואשמש שאעמוד  גדול כהן שתשימני מנת  על גיירני רבי לו אמר להלל  בא. בנזיפה והוציאו בו גער גדולה

  ואיך   יכנס איך שילמד  הוא  דין  לא  ודם  בשר מלך  פני להקביל   שמבקש מי אחד  דבר לך  ואומר  שב לו אמר . המזבח

  קדש  לבית  תכנס איך שתלמוד  הוא דין לא  ה"הקב  המלכים מלכי מלך  פני להקביל  שמבקש אתה. הן לו  אמר. יצא

  הטוב ל "א. המערכה את תסדר איך השלחן  את תערך איך המזבח לגבי תקרב איך הנרות את תטיב  איך הקדשים

  במדבר )  יומת  הקרב  והזר  שהגיע  עד  והולך  לומד  והיה כהנים  תורת. ולמדו בית אלף תחלה  לו  כתב . עשה בעיניך

  לי  תהיו ואתם  שכינה אמרה ועליהם  למקום  בנים  שנקראו  ישראל  אם  מה  ואמר  בעצמו ו" ק גר אותו  נשא(. א"נ' א

  באתי  שלא  הקל  גר  אני  יומת הקרב  והזר  הכתוב  עליהם הזהיר  כן פ "אע'( ו ט "י שמות )  קדוש  וגוי כהנים  ממלכת

  שבתורה   הברכות  כל  לו  אמר  הזקן  הלל  אצל  לו  בא.  מאליו  גר  אותו  נתפייס  מיד .  וכמה  כמה  אחת  על  בתרמילי  אלא

  ז " העוה  מן  אבדני  באמרו  הזקן  שמאי  של  קפדנותו.  ישראל  לקהל  באתי  לא  הזקן  כשמאי  היית  שאם  ראשך  על  ינוחו

 

11 Shaarei Halacha uMinhag vol. 3 Yoreh Deah pg 297 
12 Like the story with the Ramban, Yabia Omer vol. 5 Yoreh De’ah 21, Yalkut Yosef (Sova Semachot vol. 2 10:2) 
13 Ben Ish Chai (Shanah II Shofetim 27), Yalkut Yosef (Sova Semachot vol. 2 10:3) 
14 Netivot HaMaarav pg 139, Nahagu Ha’Am Shonot 7, Ateret Avot vol. 3 pg. 80 
15 http://halachayomit.co.il/en/Default.aspx?HalachaID=2044 
16 Yabia Omer vol. 5 Yoreh De’ah 21, Yalkut Yosef (Sova Semachot vol. 2 10:4), Shalmei Simcha page 458 
17 Chashukei Chemed (Gittin 26b) 

http://halachayomit.co.il/en/Default.aspx?HalachaID=2044


  ולאחד  הלל  קראו  לאחד  בנים שני נולדו גר לאותו  אמרו: והבא הזה  העולם  לחיי  הביאני ענותנותך. ב"העוה  ומן 

 : הלל של גרים אותם  קורין  והיו גמליאל קרא

 ג:א  רבתי כלה מסכת

,  משה  עבדי  כן   לא  שנאמר,  משה  נשתבח  ובשבילה,  מאד   עניו  משה  והאיש  דכתיב,  רבנו  ממשה,  מנין  עניו  רבנן  תנו 

  תורת  וכתיב, הוא צבאות  י "י מלאך כי  מפיהו  יבקשו  ותורה דעת  ישמרו  כהן שפתי  כי  דכתיב , מאהרן, רוח ושפל

  יותר  רוח שפל לך ואין, מעון השיב  ורבים אתי הלך ובמישור בשלום  בשפתיו  נמצא לא ועולה בפיהו היתה אמת

  אומר , מקללהו אדם, כיצד  הא, והולך רוחו משפיל איני אם, שלום רודף הוא היאך בדעתך וחשב, שלום מרודף

  שכך ,  לזה  וכן ,  זה  על   וירצהו  זה  אצל  והולך  רוחו   משפיל   הוא ,  שנים  רבו   אם   ועוד ,  ושותק,  עמו  מריב   אדם,  שלום  לו 

  והוא , רבי עליך  שלום לו  ואומר, האחד  אצל  הולך, מריבין שהיו שנים  על  שמע, הצדיק אהרן  של  אומנותו  היתה

  אוי,  שאמר  מפני  לפייסך  אליך   שגרני  חבירך  פלוני  אומר  והוא,  כאן  מורי  יבקש  מאן,  ומרי   רבי  עליך  שלום  לו  אומר

  אני , רבי, לו  אומר  והיה, לפייסני  אלי  בא  הצדיק  כזה וכי, בדעתו מהרהר  היה האיש אותו  מיד , חבירי  על   שסרחתי

,  סרחתי שאני  מורי לי מחול לזה  אומר זה, בדרך שניהם פגשו, כן לו  אומר האחר אצל הולך, עליו שסרחתי  הוא

  עם   שנתנצית  שומע  שאני  בשביל,  לו  ואומר  הבעל  אצל  הולך ,  מריבה  שעשו  ואשתו  בעל  על  שמע;  לזה  כן  אומר  וזה

  דבר  תחלת,  עמך  ומתנצית,  מוצא  אתה  אם  ועוד ,  תמצא  לא  ספק  כמותה  תמצא  ספק,  אותה   מגרש  אתה  אם,  אשתך

,  הוא שכן לך תדע,  אותו אוהבין ונשים  אנשים ישראל כל היו זאת  ועל. ראשונה לאותה  עשית כך, לך אומרת היא

  כל   יום  שלשים  אהרן  את  ויבכו  כתיב  ובאהרן,  משה  את  ישראל  בני  ויבכו,  ביה  כתיב  מה,  רבינו  משה  שנפטר  שכיון

  בית  כל שנאמר מה לקיים, ובוכין בטף ועפר טיט  מפלשין היו  אלא, בלבד  נשים ולא, נשים אפילו, ישראל בית

  דאהדר  ומאן; מרממותיה אמרו, מטתו אחרי יצאו, אהרן  בשם קרואים, בחורים אלף שמונים תאנא. ישראל

 . ואיעברה

 נזיר ד:ו 

 שבת קלד. 

  הביאתו  שלישי ומת שני ומת ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים לכרכי הלכתי אחת  פעם  נתן  ר"א דתניא

  וחיה  אותו ומלה דמו  בו שנבלע עד  לו המתינה דמו בו  שיבלע  עד  לו המתיני לה אמרתי אדום שהוא ראיתיו לפני

 שמי  על  הבבלי נתן אותו קורין  והיו

  הביאתו  שלישי ומת  שני  ומת  ראשון  בנה  שמלה לפני  אחת  אשה  ובאת קפוטקיא למדינת הלכתי  אחת  פעם שוב 

  לו  והמתינה דמו בו  שיפול עד  לו  המתיני לה  אמרתי  ברית  דם בו  ראיתי ולא בו  הצצתי ירוק שהוא ראיתיו  לפני

 : שמי על   הבבלי נתן   שמו  קורין  והיו   וחיה  אותו ומלה 

 ראשונים

 רצאסימן  ש"רשב ת"שו

 .   ל"ז  אברהם בר יונה  רבינו  וגם,  ל" ז ן "הרמב זקיני  הוא איך , וששאלת

  יוסף   רבי   ושמו  אחר  אח   להם  היה   וגם,  אחים  היו   ל "ז   ן "הרמב  של  ואמו   ל" ז  יונה  רבינו   של   אביו   אברהם   רבי   כי ,  דע  

  וכשנפטר .  ל" ז  ן" הרמב  של  בנו  לשלמה   נשואה  היתה   ל"ז   אברהם  בר   יונה  רבינו   של  ובתו,  יונה  ר "ה  שמו   היה   בנו  וגם

  ן " הרמב אמר, אביו כשם משה לקרותו   לו  והיה, זכר  בן ילדה וכשילדה,  מעוברת בתו  היתה בטוליטלה  יונה רבינו

  עד  השמש  ובא  השמש וזרח  משום   אמו אבי  זקינו   שם  על יונה  שיקרא רוצה אני , שמי  על   לקרותו שצריך  פ " אע ל "ז

  זה   של  ובנו,  בישראל  וגדול  רב  והיה  רבה  גברא  מיניה  דנפק  היה  וכן,  זה  של  שמשו  זרחה  זה  של  שמשו  כבתה  שלא

  יונה  בר שלמה  בר יונה : ייחוסן שלשלת  זהו. ל" זצ דיסמאשטרי יונה ר "ה אמי  אבי של אביו והיה שלמה  שמו  היה

  מנוחתם  הורתם  מצד  ל " ז אברהם  בר יונה  ורבינו ל" ז ן"הרמב  מזרע  ששי  אני זה  ולפי . ל "ז  ן "הרמב בן  שלמה ר "ב

 . כבוד 

 תס  סימן( מרגליות ) חסידים ספר



  אחר  קורין שאין מקומות ויש כך על מקפידים והיהודים כלום בכך אין אביהם בשם לבניהם שקוראים נכרים

 .     מתו שכבר אחר  אלא  החיים שמות

 ברית עולם שם 

  אדם  אין  המנהגים  ולכל  אדמות עלי בשמותם  קראו סימן וכתבו' וכו החיים שמות אחר  קורין  שאין  מקומות  ויש

 . מאד  בעיני  זר  והיה מרדכי בנו  שם וקרא   מרדכי שמו יהודי איש מ"עד ' א במקום  ראיתי אבל עצמו  בשם  בנו  קורא 

 אחינו האשכנזים

     קו סימן משפט חושן, העזר אבן -  ב חלק( אסאד) יעלה  יהודה ת"שו

  ט "ובמעש בתורה הגדול הרב , צמידי חביבי תלמידי ה" ה, וליל יומם' ד  בתורת עוסק, החיל גבור עמך' ד  תשובה

 .   א" יע וויעדען  ק" בק  ודאין  מורה  י"נ שעהן  בער  משה ה"מו ת"כש  נשגב צדיק  מופלג ב" החו

  בנו  שם את שקרא במה אביו נגד  יחטא שלא הבן יעשה ומה כיצד  השאלה ד "וע, בשלומך ושמחתי קבלתי ק" מכ  

  שם  על  לבד  ר "בע בשם ל " הנ לבנו וקרא, ר"בע יצחק' ר הוא אביו דשם היינו למחצה אביו בשם המילה ביום

  על ' ני בער  יצחק ' כה א"אי היקר  לידידי ט "מז ברכת אומר תחילה ראשון  הנה, ל" הנ הולד  אם  היא אשתו משפחת

 .   אמן ט "ולמעש ולחופה  לתורה  לגדלם' ד  יזכהו כן   לבניו  בנים  לראות  ת" השי שזיכהו

  היו  אלה א"ע  ל"וז י"רש' ופי אפרתה בכור  חור  בן כלב  בני  היו אלה ן"נו פסוק' ב' א ה"בד  הנה השם ד "וע    .1

  כך '  וכו  חור  של  בניו  כלב  של  בניו  היו  ואלה  פירושו  וכך  כלב  שמו  ויקרא  בן  והוליד   לכלב  בן  היה  חור'  וכו

  שנים   לשמונה  מולידים  שהיו  החשבון  י"רש  ביאר'  וכו  אורי  את  הוליד   וחור  שם '  כ  ובפסוק',  וכו  לנו  נראה

  בלדת   היה  שנים  ד "יו   דבן  רבעים  דור  ראה  כבר  שנה  ם"מ   בן  כלב  כשהיה  ומורה  סורר  בן  פ"ר   ס"בש'  כדאית

 , כן  לעשות  דמותר ומוכח   כלב אביו  בחיי  אביו כשם  כלב  בנו שם  את קרא דחור  הרי, בנו חור

  יעקב  מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה פסוק ויגש' בפ בחיי הרבינו ל "דז אראנו צורים מראש וגם .2

  ישראל  בני הם ובניו יעקב כי אמר שהרי ישראל יצחק נקרא ובכאן ישראל נקראו האבות  שלשת ובניו

  הוא  והחשבון ' כו ישראל  בני ומושב ש"ממ  ישראל נקרא כ"ג  אברהם, ישראל בשם נקרא יצחק  הרי כ"א

  ברבה  ה"וכ ה"עש' כו ישראל בשם נקרא אברהם הרי כ"א ישראל בני בכלל אותם וקרא יצחק משנולד 

  שמו  כ" ג שהיה יצחק  אביו  בחיי  ישראל  בשם ליעקב  קרא  ה "דהקב הרי , ה" עש תולדות ' פ ריש ובילקוט 

  דברים  ל"קיי הרי כ"אעפי אמנם ל" הנ ראשונה בראיה סגי מ" מ, גמורה ראיה זה שאין ואף, ישראל

  שמונעים  המנהג שטעם ג"בכה ש"ומכ' כו להתיר רשאי אתה אי איסור בו נהגו ואחרים המותרים

    '. כו סכנתא חמירא והא  למלתא דחוששין קיים אביו  בעוד  אביו   בשם לבנו שם  מלקרוא 

  האמור  יוב  הוא ובחזקוני י"רש ' ופי' כו משפחת  לישוב  פנחס' בפ בתורה  מצינו  שהרי, לזה תקנה כ" ג מצינו  אבל  

,  ישכר  רק  אביו  בשם  נקראת  אינה  ולכך  יששכר  אביו  שבשם  ן "שיני  משני  אחת  ן"שי  לו  שנתוספה  והטעם,  ויגש'  בפ

'  ועי ג"שכ אות  הענא /ז"למוהר/ ז" למהור תפילה שערי' בס והובא)  יעקב  נחלת קיצור בספר מובא לזה נכון וטעם

  מ "מ הוא  מודה אבל, היה כן  לא דמעשה ל"הנ  ז" מוהר עליו דהשיג ואף, ב" קי סימן ע" אה חלק אפרים בית' בתשו

  י " רש  פ"וכ  ה"עש'  כו  תורה  באהל  ישיבה  בעלי  יששכר  שהיו  ר" המ  בשם  ישוב'  פי  תפילה  ושערי,  כן  לעשות  דמותר

  אביו  לפני  יוב  ובא יוב  בשם כן  אליל  נקרא ימים  שלאחר לפי(, תורה ללמוד  שנתיישבו' וח' א פסוק ' ז' א ה"בד 

  כ "א, ה"עש ' כו  ישוב וקראו  כפולה ן "השי והוא  משמו' א  אות  אביו  לו   ונתן ז" ע בשם  שם לו  שנתן על רבא בקובלנא 

  מפני  ש"וכ נ" ה עצמו הכבוד  מפני, לישוב מיוב  שמו את לשנות מותר במבטא נרגש והוא ' א אות דבתוספת מצינו

  לו  ראוי וכך, לו הנולד  בנו שם את לשנות לבנו מותר, בחייו ממש בשמו נכדו מלקרוא מקפיד  הוא אם אביו כבוד 

  ל " הנ זקינו אבי כי  וידענו, ליששכר או לדוב כינוי הוא, ר"בע  ז"הלע  השם  ולהיות ן " מ אותיות  שמו על להוסיף

  אותו  ויקראו, בערמן ז" הלע בשם ל" הנ נכדו את יכנו מעתה לכן, דוב יצחק' ר הקודש בשם ת"לס אותו קוראים

  בערמן  המכונה יששכר בישראל שמו ויקרא ולאמו לאביו הזה הילד  את יקיים אומר אני וכן, יששכר בשם ת" לס

' דשווי מלתא כי, ירצה בן את וכאב, אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב ישוב ובזה', כו ח"בי' כו האב ישמח

  ז " רמ ' סי ד "יו בחלק' עי, ) ט "תנ  וסימן  מזה ס" ת סימן חסידים' בס' ועי, ברווחה נעשה כולם ורצון, הוא לתרווייהו

 .     אסאד  יהודא' הק: ח" בלונ ת"הדש נ" אוה נאם ( א"מהרי'  בתשו



 )אסאד( חלק יורה דעה סימן רמזשו"ת יהודה יעלה 

  בתורתו  המופלג הגדול הרב תלמידי אהובי לראש וברכותיה שנה תחל  /וקללותיה/ וקלקלותיה שנה תכלה

 '.   ני טוסיק  ליפמאן  ה"מו יולדתו אשרי וצדקתו

  הבנים  קריאת למנוע  המנהג ד "ע' א. העבר מנחם  חדש תחילת  מן שאלותיו על להשיב זמנו הגיע היום  ה"אדש  

 .   נובע  מאין מקורו  עודנה חיים  הם אשר האבות  בשם

  כך על מקפידים והיהודים  כלום בכך  אין אביהם בשם לבניהם  קוראים שהם' נכרי מ" ת ' סי חסידים ספר  ל" ז  הנה  

  המקפידים   כנגד   הניחושים  דכל  מזה  ולמד   ל" עכ  מתו  שכבר  אחר   אלא  החיים  שמות  אחר  קוראין  שאין  מקומות  ויש

  מקרא  ראיה'  ני  שעהן  בער  משה  ה "מו  הרב  לתלמידי'  א'/  בתשו/'  בהשו  העירותי  וכבר .  ש"ע'  בהדי  קפיד   דקפיד   כל

  ראיות   ועוד .  ש"ע  כלב  אביו  של  בחייו  אביו  כשם  כלב  בנו  שם  את  קרא  דחור  מבואר  י" רש'  ופי  ן"נו   פסוק'  ב'  א  ה"בד 

  האשה  וגם  לשנות  אין  פשיטא ודאי  ז"ע מקפידים  כולם  והאידנא דקפיד  למאן  הוא לבד מנהגא  פ "עכ הבאתי

  משום '  ני  מעלתו  ש "מ  אבל '  ב'  סי  סוף  ע"אה  על   שלמה  כרם  בספר '  ועי  בחייו   אביה   בשם  לבנה   מלקרות   לעכב  יכולה 

  ז "ובטו  מ"ר' סי ד "יו ע"כבש בפניו[ כשמו ששמו] לאחרים לא וגם בשמו אביו את לקרוא שלא כיבוד  דמצות לתא

  אביו  בפני  בעצמו  לזהור  יכול דשפיר בחייו אביו שם  על בנו  שם  את  לקרות שלא ט "מה אשכחן  לא הנה ה"סק שם

 .     אסאד  יהודא' הק. בכינוי  אלא בשמו בנו  את אז יקרא שלא חמיו או

 כז  סימן ד חלק אלעזר מנחת ת"שו

  למול  בן לו' הי זה וביום ל"ר  האב שמת במעשה ע"בצ' שכ'( ה' סי ק"מה)  י"ש תשורת ת"שו' בהס עברי מדי ראיתי

  בשם  להבן ולקרוא למול שלא דעתו כ "ע אביו שם  על להבן  לקרוא  המנהג וגם המילה בשעת  השם  שקורין וכיון

  ק "הזוה ד "ועפי בשמו שנקרא למי מהמת הנפש העתקת הוי  השם  דקריאת וטעמו אביו קבורת  טרם  אביו

  אולי   כי  מיד   לקוברו  צוה  לכן'  וכו  באחר  יתגלגל  לא  נקבר  שלא  עוד   כל  כי  הוא  תלין  דלא  לאו  כי(  תצא'  פ)   ובריקאנטי

  מת   מילתו  ולפני  זכר  לו  שנולד   למי  השיב(  ל" תר'  בסי' ) הנז  י"ש  תשורת'  ובתשו.  ד "עכ  לו  יוטב  אשר  מנוח  ימצא  מיד 

  הוי   נשיאה  דבי'  חתני  חנין  דרב (  ב" ע  ה"כ)   ק"מ  ס"מש  העלה  הנפטר  בשם  התינוק  שם  לקרות  נכון  אם  אחר  או  אביו

' כשהי  דאף  הרי'  שמי  על  חנין '  לי  ואסיקו '  וכו'  נפשי  נח  למימהלי   דבעי   יומא   ההוא '  לי  והוי  רחמי   בעי   בני  לו '  הי  ולא 

  דפשיטא   משום  והיינו '(  ה'  סי)   אחרת '  בתשו  ש"ממ  כלל  הזכיר  ולא.  שמו  על  חנין '  לי  אסוקי  מ" מ  עוד   חי   ח "ר '  הי  נולד 

  והנה '.  כנז  הנפטר  בחיי  עוד   שנולד   למי  גם  השם  לקרוא  כ"אח   יוכלו  הנפטר  של  קבורתו  לאחר  דהכא  דבעובדא'  לי

'  כנז'( ה' בסי)  ש"ממ  מעיקרא וסותרים מופרכים י"סתרא מילי והני תמוהים ל" ז ודבריו. כלל ידמה כן לא לבבי

  בה  שיש מוכחת' ראי שום הביא ולא ברור אינו וזה. בשמו שנקרא למי מהמת הנפש העתקת הוי השם דקריאת

  ש "עיי  בנו   בן   הרגו'  ישעי  שהנביא  משום   היינו   מילתא   מסמנא  דלא'  ישעי  שם  בקריאת  בגיטין   ש"היש  ש "דממ.  ממש

  אדרבא  השם  קריאת י "ע להנולד  הנפש  שנעתק  נאמר  דאם. הבן  למזל מילתא  סימנא   כעין רק   א"דז '. ראי  אין  בודאי

  יקראו  אם הצדיקים  מכל וכן  הנולד  הבן  בתוך ישעיהו הנביא של  הקדוש הנפש להמשיך יוכלו אם ' הי טוב מה

  מי' יהי אם גם בשמו שיקראוהו להנולד  נשמותיהם את כ"בע  ויעתיקו ימשכו וכי בשמם בניהם שמות את מהמון

  ניתנו  לא בודאי לבניהם השם קריאת י"ע שיכריחו  נשמתו מחלק יבא ולכולם הגרועים ערך פחותי בין' שיהי

 .דיעה בר   לכל  כלל  להאמר  הדברים

.  כלל' ראי סרך  שום  אין בודאי בשמותן  תעלה  רקביבות ' בשמיי' אסקי לא רשעים  ל "דאחז  שם  שהביא ממה וכן 

'  והי ביבום  בתורה מפורש  הלא ואדרבא. ש"עיי פנחס ' פ ח "האוה בשם שם ש "ממ כלל  לזה ' ראי אין  כ"ג  ממילא

  והקם   בכתוב  י"רש  על  שחולק  מה'(  ח'  סעי  ח" ל'  פ)   וישב'  פ  ן"ברמב '  ועיי.  המת   אחיו  שם  על  יקום  תלד   אשר  הבכור

  שם  על  יקום כ "ג נאמר  התורה במצות  דהרי וצווח  ן "הרמב פליג  ז "וע המת  שם  על  יקרא הבן  י"שפירש  לאחיך  זרע 

  ערוכה   ס"ש  הוא  ובאמת.  ש" עיי  אחיו  כשם  לבנו   לקרוא  מצווה  היבם  אין  כ" ואעפ  מישראל  שמו  ימחה  ולא  המת   אחיו

  אלא   אינו  או  לנחלה  אומר  אתה  לנחלה  אחיו  שם  על  יקום'  וכו  תלד   אשר   הבכור'  והי'  דדרשי(  א"ע  ד "כ  דף)   ביבמות 

  יקראו   אחיהם  שם  על  להלן  ונאמר  אחיו  שם  על  יקום  כאן  נאמר  יוחנן  אותו  קורין  יוחנן  יוסף  אותו  קורין  יוסף  לשם

  דבכל   ג"אע   רבא  אמר  מחוי   ששמו  לסריס  פרט   שמו  ימחה  ולא  לנחלה  כאן  האמור   שם  אף  נחלה  להלן  מה   בנחלתם

  לבנו  לקרות  צ"שא י"רש' פי  לגמרי' מפשטותי' אפיקתי ש"ג אתאי  הכא פשוטו מידי יוצא  מקרא אין  כולה התורה

  אחיו  שיוליד  והבן  היבום  י "מע להמת  הנפש  וטובת  העתקת יותר  לך  דאין  ביבום  כ"וא  ל "עכ ' וכו המת  אחיו  בשם

'  ופי סמך  שום דאין בפירוש בזה פסקינן כ"ואעפ והמקובלים  הראשונים המפרשים ש"כמ נפשו בחיבור היבם

.  להנולד  הנפש   העתקת   גורם  אינו  השם   דקריאת  והרי.  מזו   גדולה   השגה   לך   ואין.  המת  שם  על  הנולד  להבן  לקרוא 



(  ט "מ' פ ריש)  וירא' פ ר"במד ' וכדאמרי הצדיקים וכבוד לזכר הוא הצדיקים בשם שקורין  דמה ודאי הוא  אלא 

  ר "במד  וכן כיוצא וכן' וכו חמי לבן בני בין מה ראובן ראובן שם בקריאת ( ב"ע' ז דף)  בברכות  ל"דדרז  וכהאי ש"עיי

  לקרוא   נהגו  כ "וע  ועניניהם   האדם   במעשי  גורם   כ"ג  והשם  סגוליות   דהוא   והיינו  המרגלים   שמות  קריאת  לענין   שלח 

  ובכל   א"ויר  בתורה  מוצלח  הנולד   הבן'  שיהי  צדקתם  זכות  להזכיר  מסוגל  להיות  כדי  זה   מטעם  גם  הצדיקים  שם  על

  לגדר  חוץ מלצאת להתבייש פעמים ע"א יעורר אולי שמותם על נקרא שהוא כשידע וגם בדרכיהם וילך עניניו

  הנפש  להעתקת( שם הקריאת)  ז" עי שיכריחו לא אבל הקודמים  רבותיו או אבותיו במעשי  להתדבק ויזכור כ"כ

  אם  מ "נ אין כ "א' כנז צדקתם זכות  ולסגולת  לכבודם  אבותיו או הצדיקים לזכר רק  שהוא וכיון  הנולד  להבן  כ "בע

  נעתקה   ואיך  חי  עודנו'  הי  הלז  שהנפטר   בעת  הבן  נולד   הא  מ "מ  דהרי   לאחריו  או  המת  קבורת  קודם  לשמו  נקראוהו

  למה   מקום היה לא  כ"דא שהוכחנו כמו   כלל  א"דז נפשו נעתקה   השם קריאת  י"דע לומר  ואין הנולד  להבן  אז נפשו 

  הצדיק  חי עודנו' שהי בעת נולד  שהילד  הגם ( קבורתו אחרי)  שנפטר צדיק  בשם לקרוא הצדיקים אצל  גם שנהגו

  מצינו   לא  הלא  שמו  קריאת  בשעת  הנפטר  נשמת  הנולד   בהבן   עתה  שנתוספה  נאמר  נשמה  עיבור   י"ע  ואם'.  כנז  הלז

  מדרש בעל' דהג מהמעשה וכידוע ל"בכהאריז  ש"כמ בעצמו  שזכה א"בנ מעשה זכות ידי על  רק  נשמה  עיבור

  עיבור  בסוד  עמו בא אז כי ואמר  תלמידיו מצעירי ' הי כי אם  מפניו ל "האריז רבינו  א"פ  שעמד  אבות  על  ל " ז שמואל 

  דבא  לומר  ודוחק )  ש"עיי( בחייו  י"רפב שעשה המצות  מעין שהוא )  שעשה גדולה  המצוה י"ע  י"רפב  נשמת  נשמה

  מילה   כ"משא  בעצמו  שיעשה  מיוחדת  פרטית  במעשי  צריך  דזה  בשמו  אז  קורין  כ"וע  המילה  מצות  י"ע   נשמה  עיבור

  חנין '  דר'  לברי  דקרי  שם  ק"מ   ס" ש  בשם  ש"מ  שפיר  ז" ולפי,  י"ש  תשורת  בעל  הרב  ש"כמ  לא  אבל(.  אדם  לכל  שעושין

 .. .ל" כנ הקבורה אחרי רק' שיהי לדקדק   ש"מ ענין  אין  אבל בחייו  נולד   כי אם בשמו 

  אלימלך   נועם   בעל   מליזענסק   ע" זי  אלימלך   ר "מוהר   א"א  הגאון  הקדוש  רבינו  כי   בידנו   ומקובל   הנודע  ידענא   ועובדא

  בני  בעל ' ) הנז לבנה לקרוא  יששכר בני בעל ע "זי מדינוב  א"מהרצ ק" הגה זקיני של  אמו שהיתה אחותו  לבת צוה

(  חיותו בחיים)  שנים' ג בן כמו' הנז זקיני לפניו וכשהובא כשמו" אלימלך " בשם[ הולדו טרם עוד ( ]יששכר

  האסף  עת  ואין  מזה עוד  ונודע שמו  על' א שם  עוד  והוסיפו ששינו מה על הקפיד " אלימלך צבי " שמו  כי והודיעוהו

  נפש   טובת  לסגולת  כשמותם  הנולד   לילד   ימיהם  בסוף  בחייהם  לקרוא  שציוו  כזה  שמענו  ע"זי  מצדיקים  עוד   וכן  פה

  יתן  חיים' ומחי' כנז גלגול מטעם  לא אבל השם  בסגולת מזה  עליו נתנו ומהודם' ה עובד  לאיש' ויהי שיוגדל  הנולד 

 :     דידן במהרה,  פניו ממאור  ויושיענו לפניו ' ונחי  יקימנו השלישי ביום מיומים יחיינו ארוכים חיים  לנו

 חמד מערכת חתן וכלה סימן ה דה ומרן חיד"א  שדי



      

 סו  סימן ד  חלק  חיים אורח משה אגרות ת"שו

  בדור   שהכרנוהו  למי  או  שבקראי  והצדיקים  מהנביאים  אחד   בשם  לבחור  ודאי  יש  שם  לשום   טעם  שום  ליכא  ובאם

 . חי  כשהוא  ואף  וגאון לצדיק  זה

 שערי הלכה ומנהג חלק ג )יורה דעה( עמ' רצז



 



 



     קלו סימן דעה יורה   יעקב  חלקת ת"שו

  שמה  כן  גם, חיותה  בחיים שהיא, אמה שגם מפני  מוחה  ואשתו, אמו שם על  לבתו שם ליתן רוצה כשהאב, בנידון

    כן

, א"שליט   הלברשטם  ראבין  שרגא  יחזקאל   שלום'  ר'  וכו  ק " בנש,  ופרישא  חסידא  המפורסם  צ "הגה  הרב  ידידי  כבוד   

 .   ו "יצ בנויארק,  מצעשינוב ר"האדמו

 : ל" וז שאלתו  בדבר  

  אמו  אחר שם לה לתת ראובן וחפץ, בת להם  ונולדה הנפטרת אמו כשם חמותו היא אמה ושם, אשה נשא ראובן

  כבר  האחר שם אבל שמות שני מלידה לה היתה  שחמותו אמנם  הן, מסכימים אינם' הורי וגם ואשתו, הנפטרת

 .   השאלה ל "עכ הנפטרת חתנם  של  אמו  של  השם כמו , לבדו אחד  בשם  רק  וחותמת אותה  וקוראין ,  לגמרי נשתקע 

  ט "מ בכתובות כמבואר , לזונם מחויב הבעל הולדות  שנולדו ולאחר, להבעל ולדות דדמי כיון , לכאורה והנה( א  

  וכיון , א"רס' סי ד "כביו, כלל האם על ולא האב על רק מוטל החוב מילה לענין וגם, א"ע' סי ע"בשו ונפסק ב"ע

  כל  לעשות יכול השם קריאת לענין נמי כן, שירצה מי לכל  לשליח לעשות ובידו המילה אצל היא השם דקריאת

  על  בתו  לאסוקי  לאמו רוח  נחת  לעשות  רוצה  דהוא וכיון,  לעכב  כלל יכולים אין הוריה ובפרט  ואשתו , שירצה מה

,  נחמני אביו שם לאביי השיאו דרבה ב"ע ד "ל גיטין י"וברש, שמיה על חנן' לי אסיקו ה"כ ק" במו כמבואר, שמה

  לאבות  כיבוד  לעשות, תורה ישראל ומנהג - גמליאל ' ר שמעון' ר זקנם שם על נקראים דהיו דרבי ובשושילתא

  בכבוד  מחויב  הבעל  הוא  דגם ג"ואע . ידו על  לעכב  יכול  מי כ" א, אבותם שם  על להבנים  שקורין בזה  המיתה  לאחר 

,  מאביו  המגורשת ואמו אב דלענין, אמו לכיבוד  חמותו כיבוד  דומה דאין פשיטא אבל מ" ר י"סוס ד "כביו, חמותו

  לכבד  דחייב רק  ב " כ ק "ס שם  ך "בש דמבואר וחמותו אמו לענין  אבל , יקדים שירצה דאיזה  ד "י' סע מ" ר' בסי הדין

  אשתו   וממילא,  חמותו  כיבוד   על  לחוש  לו  ואין ,  קודמת  אמו  דכיבוד   פשיטא  כן   אם,  וחשובים  זקנים  שאר  כמו  חמיו 

 .   לעכב  יכולין אינם' והורי

  ומצינו   - האם  ולא להנולד   השם  ליתן  האב ביד  רק   הברירה תמיד   יהיה כ "דא - הראשון  מושכל רק  זה   באמת אכן   

  ש " ומשמ, דנא מקדמת המנהג וכן... ויקרא ולפעמים... ותקרא... ותקרא, השם את קורין  היו דהאמהות ק"בתוה

  ראשון   לבנו  קורא  היה  דהוא  מנהגם'  הי  דכך,  שלה  שמו  את  ותקרא  הפסוק  על  וישב'  בפ  ת "מבעה  זקנים  לדעת  ציין

  אביו  בשם ראשון לבן לקרא שנהגו במקום' ז ק" ס ו"כ' סי ד "יו ט "הד  עקרי בשם ומביא, לשני שם קוראת והיא שם

  להתנהג   עצמו  על  קיבל  הנשואין  מתחילת  כ"א  -'  וכו  אביו  כיבוד   על  לוותר  יוכל  אם'  אבי  שם  ורוצה  מעכבת  ואשתו

,  המדינה  כמנהג  דהכל  א"י  ו " ס'  סי  ע" בשו  ונפסק'  ב  ו"ס  כתובות  ג"כרשב  דפסקינן  כתובה  לענין  כמו,  המדינה  כמנהג

  א "ס  כתובות   עמו יורדת  ואין עמו  דעולה , לה  שומעין  להניק  משפחתה דרך  שאין  אורחה אין שאם הנקה  לענין  וכן 

 .   לעכב יכולה' בחי אמה  בשם  הנולד  לקרות   שלא מקפידין העולם שגם במה מקפדת אשתו אם ממילא כ"וא', א

  לבניהם  שקוראים נכרים  ל " וז ס "ת סימן חסידים בספר  לזה  המקור  -  זו בקפידא ממש יש  אם אנן  נחזי אמנם ( ב  

  אחר אלא  החיים שמות אחר  קורין שאין  מקומות ויש, כך על  מקפידים והיהודים, כלום בכך  אין  אביהם בשם

  קוראים  שהנכרים  האחד , משמיענו דברים  ששני  כך כונתו לפרש יש הראשונה  בהשקפה  - ל "עכ מתו שכבר 

  בין  כך המנהג באמת רואים שאנו כמו)  עשו שם כ"ג לבנו קרא עשו הכונה, כלום בכך אין אביהם בשם לבניהם

  אבל , המקפידים כנגד  רק הניחושים שכל  ראיה להביא דרצונו , שם וכפירוש, כלום בכך ואין( היום גם הנכרים

  מקומות  ויש, מסיים כך ואחר - יעקב  לבנו גם  יעקב  ששמו האב לקרות שלא, הכונה, כך על מקפידים היהודים

  לא  בחיים עדיין הוא  אם, שהוא  מי  אחרים  על ' אפי הכוונה , מתו שכבר  אחר  אלא  החיים שמות  אחר  קורין שאין

,  האחרונים שתירצו  כמו  ל" י, שמו על  הבבלי  נתן  אותו  קורין  דהיו ' ב ז "מ דחולין הבבלי  דנתן  והא. שמו על  יקרא

  נפישי  דהאמוראים ', גמ מזמן ראיה  דאין, אחותו בת או  וחמותה כלה לענין, ח"דריה לצוואתו ' מגמ הסתירות

 .   בזה גדול  אריכות' ה ק"ס וכלה  חתן מערכת ח"שד' עי -  להם יזיק  שלא  מובטחים  והיו זכותייהו

  והוא   זקנו  לשם   דומה  אם  אף  להנכד   שם   ליתן   שלא  להקפיד   מקור   שום  לנו   אין ,  חסידים  ספר  לדברי  כך  נפרש   ואם   

,  כן משמע לא א"החיד  מפירוש אכן - זקנתה או זקנו לשם דומה הוא רק כבר שמת אדם על הוא השם אם, בחיים

  מ " ר' סי ד "ליו  שאול יד ' הג בשם מביא, האריכות באמצע ל "הנ ח"בשד  וגם, מקפיד  שהעולם רואין  שאנו ממה וגם

  שוין  יהיו שלא וחמיו וחתן וחמותה לכלה גדול סמך מזה כתב, שמם משנה אחרים כשם אביו שם' הי דאם ב "ס

  ורק ,  חי בעודנו  אבא כשם בנו  שם לקרות שלא שמקפדים למקומות  אלא זה  טעם שייך שאין ח"השד  וסיים,  בשמן



  אף  אביו בשם בנו  את  קורא שאדם במקומותנו אבל, האם לגבי  וכן אביו  כשם בנו  שם  את קורא  אביו מות  אחר

  משה  הזקן  אביו כשם  משה בנו  את  קורא  והאיש  אחד  בבית  דרים והבן האב  אם  אף, אמו בשם בתו  וכן  חי  כשהוא

  אנו  רואין  - ח "שד  ל "עכ וכמובן וחמיו חתן  לגבי זה  שייך אין  כן אם , בהכי קפדי לא אלמא, פעמים כמה אביו בפני

 .   במנהג  תלוי שזה

  לקרות   מותר   אם,  בשם  ב"ס   מ "ר  דסימן  בפלוגתא   תלוי   לא  או   להקפיד   אי  דהמנהג   ולומר   לשער   יש ,  עלה  ודאתאן(  ג  

  ודרישה  ך"ולהש, אסור ם" כרמב דפוסקים שם ז"וט  א" דלרמ, אביו בפני לאביו דומה פלאי שאינו שם לאחרים 

  זקנו  בשם לנכד  לקרות אסור  כ"ומשה, ם"כרמב  דסברו משום דמקפידים ומקומות - מותר כהטור דפוסקים

  לקרות   דמותר   כהטור  ולהסוברים,  בפניו  אביו  לשם  הדומה  בשם   לבנו   בקרותו  האב   יכשל  שלא  כדי  בחיים  כשהוא

,  חידוש לנו ויהיה -  בחיים אף זקנו  בשם לקרות כלל  להקפיד  אין כ"ומשה לאביו הדומה בשם אביו  בפני לאחרים 

  רק   מקומות  בשאר   מצינו   לא  דזה  שכתב  א"תרע  סימן   ריש  ז" טו'  עי,  כהטור  והספרדים   ם"כרמב   נוהגין   שהאשכנזים

 .   כזה  חידוש  מנהג  עוד  השתרבב  ובינתיים,  חנוכה  נר לענין  בשם

  אב  כיבוד לענין נוגע רק וכדומה  וחמותה דכלה וכענין, סכנה משום החשש אין, דמקפידין באתרא, כן ובהיות  

  שאלוא  המכונה אסתר' א אות נשים שמות שמואל בבית ומצאתי ל" וז ה"כת שכתב ממה ראיה אין וגם - ואם

  אם  ומתה, אסתר אשתו  אם ושם  הבעל אם  שם שהיה באחד  א"הרמ הורה לכן , מאסתר שנגזר  משמעות , סתירה

  ה "כת  מצא  גדולה   מציאה  ובאמת   -   ל "עכ  מאסתר   נגזר   סתירה  שם   מ "ש,  סתירה  בתו   שם  לקרות   והורה ,  מהם'  א  של

  שאינו  בשם אף  בפניו אבל , אמו או  אביו  בשם  לאחים  לקרות מותר בפניו  שלא דרק ל " דס' לטעמי א "הרמ אבל -

  ך "הש על לסמוך שירצה מי אבל  - סתירה לשם  לשנות  דצריכין פסק  ושפיר , לקרות אסור  אסתר כמו  פלאי

' סי ד "יו ליובאוויטש צ"דבצ אמת - קבוע מנהג שאין האלו  במקומות ובפרט ', כוותי פוסקינן הרוב דעל', וסייעתי

  מהאי  ומביא, משם שבאו המקום כמנהג הכל באו מהיכן אנשים רוב נודע אם חדשה עיר דכל מברר ה"ע

  גדר  להחליט   קשה,  ד"כבני  נויארק  עיר  מ"מ,  ש"עי'  א  א" של '  סי  מ" חו  א"ומרמ  קאתו  מהיכי   ונחזי '  ב  ג"פ  דהפועלים

'  ועי, ט"י ק"ס איסור  מנהגי דיני ו "תצ סימן  ח"הפ אלו בענינים האריך וכבר, העיר אנשי  לרוב משם  שבאו מנהג

  ומקוה   צ"מו  להם  ויש  בצבור  יום  בכל  ומתפללים  מנין  לה  שיש  דקהלה,  הלכה  בביאור  ח"תס  סימן  ברורה  במשנה

  מטושטש  קהלה  של  וגדר סוג גם בנויארק ד"בני אבל, ש"עי לעצמה  עיר  דין  לה  יש ישראל  קהלות ככל וכדומה

  ח " לס דחסידותא  מילי  בשם שמביא העזר  בשלחן ראיתי מ "מ, שנשתקע אף, שם עוד  להחמות' שהי ד "ובני .מאד

'  ב לאחד ' הי אם , וחותנו חתן או  וחמותה  בכלה אפילו  להתיר , שעשועים נטע  חותנו  בשם  ג"דע ק " להגו ו "כ אות

  בשם   לאחרים  לקרות  ד "דני  החשש  כ"וג,  הצוואה  לפי  סכנה  חשש  גם  יש  שבשם  אף,  נשתקע  אחד   ששם  אף  שמות

  בפני  השם  קריאת משום  רק  הקפידא ד "דני ביארנו כאשר ובפרט  -( ב" ס מ"ר' סי שאול יד  וכהערת )  לאביו  הדומה

  משתמשים  האבות שם על הנקרא הלידה דבשם ר"בעוה דרובא רובא, היום המנהג דידעינן וכיון, האם או האב

  הגוים  לשמות דומה חול שם היא ותמידה הרגילה והקריאה, וכדומה גט  כתובה שברך מי, שבקדושה לדבר רק

  שהוא  החול שם אם, אמו בשם בתו לקרות להקפיד  דאין פשיטא, כזה ובאופן( יודע אינני  זה , כן אינו  ד "ני אפשר) 

,  אמו  על שהוא  לשם שם עוד  לבתו  כשיוסיף ועוז תוקף  וליתר. חמותה משם  משונה  יהיה התדירה הקריאה  שם

.  אחר שם עוד  לאחת  כשיש מתירין , שבכולם החמור וחמותה כלה לענין דאף דכיון -  כלל חשש שום  אין  בודאי

  לעכבו  אין ד "בני שכן  כל  כן אם, שוין יהיו  שלא בכדי שם עוד  לאחת להוסיף לכתחילה אף מתירין והאחרונים 

  כשיתן  ובפרט , חמותו לשם החול בשם  שינוי  יהיה אם - אמו  על  שם לבתו  לתת, אמו כבוד  מצות  מלקיים להאב

 .   ו" תשט  דחנוכה' ב.  ד "כנלפע שמות ' ב לה

, להקפיד  כתב והוא, כזו שאלה ז" רמ' סי ד "יו אסאד  י"לר  א"מהרי' לתשו אחד  חכם העירני, כתבי אחר. ה"בש  

   .    יבחר  והבוחר  בפנים  וכדביארתי  במנהגא  דתליא מבואר הנזכר ח" בשד  אכן,  מקפידין הכל דהיום  משום

 שו"ת ממעמקים חלק ה סימן יג 
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 נפש הרב עמ' רמד



 

    רמח סימן ט חלק הלכות משנה ת"שו

    שמו לשנות יכולה אי בעלה  חזר  ושוב  בעלה שם על  בנה שם וקראה  השואה בעת  בעלה שנאבד  אשה בענין

 . א"יצו י"בנ מ "התש ככלו  ח "אדר  

  המפענח   בשמים  ראש  המפורסם  הגאון   הרב  ה"ה  עניי  בארץ  אלקים   הפרני  כי  מנשה  אלפי   והם  אפרים  רבבות  והם

 .   נאמנה   בידידות ג"אחדשכ. ס" וש ח "ה ממעמקים  ת"שו  ס" בעמח  א"שליט  אשרי אפרים ר "מוה ת" כג' כו נעלמים

  על  לי יסלח  בא  לא ואם  עליו כבר השבתי ואם קבלתיו מתי  זוכר  ואינני לפני  מונח  ה" ח ספרו את מצאתי  השבוע  

 .   סלחתי  ויאמר  ויען  הדבר נשתכח  כנראה הטרדות מרוב פשוט  כי  האיחור

  זרה  מעשה שהביא ג"י' בסי עברתי כאשר אחת  הערה להעיר  אמרתי אצלי היקרים לספריו חביבות ולהראות  

  מעוברת  במחבה קטנה ילדה עם האשה ונשארה האיומה במלחמה השואה בעת בעלה  שנאבד  אחת מאשה

  טוב  שם  ליתן  כדי מאוירון  הפצצה י "ע נהרג  שבעלה השמועה מפי  שקבלה מה שכפי ולפי זכר בן וילדה  מבעלה

  בעלה  חזר המלחמה ולאחר ויגמל הילד  ויגדל בעלה שם  על הנולד  הבן שם קראה נעוריה בעל היקר לבעלה

  הוא  בחיים ונשאר חסדו עליו' ה גבר אשר הטוב כל על שמח אשתו אל ובא לשמה שנמלט  רוסלאנד  מ" מברה

  שמו  על  שיקרא  רוצה שאין זה על ומחה ברוחו נפל שמו על האשה לו שקראה בנו  שם  וכשמעו  והילדים ואשתו 

  מדברי  והביא חי הוא אפילו זקנו אבי  שם  על קוראים היו  הראשונים דבזמן  ראיות  להביא  הרבה האריך  ג"ומעכ 

  ן " הרמב אביו בשם  לקרותו  לו ' והי בטולידה זכר בן  ילדה יונה רבינו של  ובתו  יונה רבינו בת בנו  שנשא ן" הרמב

'  תשו)  השמש ובא השמש וזרח ש"ע יונה  שיקרא רוצה אני שמי  על לקרותו  שצריך פ" אע ל "ז  ן "הרמב ואמר 

  של  כדרכה  ישרה  וסברא   נפלאה  בבקיאות  האריך   ועוד   החיים  שם  על   שם   נותנין  שהיו  ומבואר (  א"רצ'  סי  ש"הרשב

 .   לאורייתא  וחילו   וככחו  תורה

  כשתגיע  רבי ל "דא כן קראו אביו דבחיי כ "וע' וכו בונייס בן בונייס  ב" ע ה"פ עירובין' בגמ הנה  בדבר' ראי ולאות  

  חנינא' דר בריה  חנינא' בר מעשה  ה "פ נדה  ותוספתא  ד " פ  נזיר  ובירושלמי  קיים' הי דאביו הרי  לו  אמור  אביך אצל

  שמו  ויקרא בן והוליד  כלב בן' הי חור' גו חור בן כלב בני  היו  אלה' נ פסוק' ב' א ה"ובד  הנכסים מן  אביו  שהדירו

  כלום  בכך  אין אביהם בשם לבניהם שקוראים נכרים  ל "וז ס"ת ' סי ח "בס מפורש הדבר דלכאורה איברא. כלב

'  וכו  מקומות   ויש  כתב  שם  עולם  ובברית '  כו  החיים  שמות  אחר  קורין  שאין  מקומות  ויש  כך  על  מקפידים  והיהודים

  בנו  שם יקרא מרדכי שמו יהודי  איש מ"עד  אחד  במקום ראיתי אבל עצמו בשם בנו קורא אדם אין המנהגים ולכל

  מי  כי המנהג תימן שבארץ ב" ע א"נ א"ח ספיר אבן' בס שראה הביא שם ח"ובמק . כ"ע מאד  בעיני זר' והי מרדכי



  ט "הבעש תלמידי בשם רב ומעשה האמונה דרך ' בס מצא לכך ודומה אביו בשם הבן יקרא בנים  לו יתקיימו שלא

 .   גדולות  בראיות  שהאריך מה ש"וע. שמות קריאת בערך

  שם  שקרא באחד  שנשאל ו "ק ' סי ב" ח יעלה  יודא ת"בשו בגוברין  גבר  כן הורה וכבר הורה יפה  להלכה ולעניננו  

  אשתו  משפחת  ש "ע לבד  בער בשם   לבנו קרא וזה  בער יצחק' הי שמו דאביו היינו למחצה  אביו בשם  לו הנולד  בנו

  משנים  ראיות שהביא אחר ל" ז והגאון זה על הקפיד  שמו  שנקרא  זקנו אבי כלומר האב של ואביו, הולד  אם

  איסור   בו   נהגו  ואחרים   המותרים  דברים   ל "קיי  הרי  כ "דאעפ  כתב   החיים  שם  על   בניהם  שם   קוראים  שהיו  הקדמונים 

  דחוששין  חי אביו בעודו אביו בשם  לבנו  לקרא שמנעו המנהג  שטעם  ג"בכה ש"ומכ' כו להתיר  רשאי אתה אי

  יצחק  נקרא שהאב  והיינו  אותיות איזה ולהוסיף הנולד  שם  לשנות הורה  ולכן מאיסורא סכנתא וחמירא למילתא

  קודש  ולשון  הראשון  שמו על אותיות  שתי  הוסיף  כלומר  בערמן  שיקרא  בער  במקום  הנולד  שם  על  והוסיף בער 

  לשנות   דיכול  מבואר   כ" וא  ש "ע  בערמן   ז "ובלע  יששכר   אותו   קראו   ת "ולס  בערמן   המכונה  יששכר   בישראל   שמו   קרא

 .   ג"כה

  ז " ועי  אותיות  עליו  שהוסיף  אלא  אחר  לשם  השם  את  שינה  לא  ל"ז   שהוא  חדש  דבר  ל"ז   הגאון  מדברי  דלמדתי  אלא  

  מצינו  דהנה ד "בס  חדש דבר  לומר ד "בס ד "נלפענ ואשר לגמרי  שמו שינה  לא למה ב "צ ולכאורה  השם נשתנה 

  שמו  על אות הוסיף אלא לגמרי  שמם שינה ולא שרה ומשרי אברהם מאברם שמותם את ה"הקב ששינה באבות

  בזה   ונתפייסה  ליהושע  ונתנה  משה  שבא  עד   ממנה   שנלקחה  על  ה "הקב  לפני   קבלה   י" שר  של  ד "דהיו  ומצינו   ושמה

  אם  כי יעקב  לא שמו כל ה "הקב ששינה וביעקב, טענות לו יש ונלקח לשם שנתן האות דכל נראה לאיש דנתנה

  ביעקב  אבל  בעשה עובר אברם לאברהם  הקורא  כל  ל"קיי  ובאברהם  יעקב השם נשאר ה "אפ שמך  יקרא ישראל

  ניקח  שהאות  מצינו מקומות  ובכל מיוב  שבא ישוב ושם  מלא  יעקב דפעמים  במדרשים  ומבואר  ישראל יעקב יקרא

  שניתן  הזה  מהאיש שלקחוהו  להשם  טענה' יהי חדש לשם לגמרי   השם ישנה  אם נ "הכ כ "וא  אחר טעם  או למשכון 

  שנזרקת   נבואה  כעין   הוא   לבנו   שם  האב   שנותן   שמה  משינאווע   יחזקאל'  ר  ק "הגה  ר "האדמו  שאמר   מה   וידוע  לו   כבר 

  שמו  על אותיות שתי והוסיף  ל" זצ א"מהרי הגאון ידיו את דשכל  נראה  ולכן  דברים אריכות בזה ויש  השמים מן בו

  השם  לשנות  דצריך  היכא  ד "לפענ   כ "וא  מלידה  שניתן  השם  עם   טענות  לו'  יהי  שלא  כדי  באחר  שמו   את  החליף  ולא

  דן  שמעון  שם כגון עליו  ולהוסיף הראשון שם שישאר באופן לשנות דיש ד "נלפענ אחר  באופן  או זה  באופן כגון 

 .     בו   וכיוצא דניאל

 5הרב נחום לאם, בית יצחק תשמ"ז עמ' קריאת שם הולד על שם אדם חי, 

 שלמי שמחה פרק סז, עמ' תנח בפרט 

 מנהג הספרדים

 בן איש חי שנה שניה פרשת שופטים אות כז 

  אשתו  רצון   לעשות  יוכל  לא,  אביה שם על  לקרותו   רוצה  ואמו,  אביו שם  על   ראשון ד הנול  בן  לקרות   שנהגו במקום 

  בנדב   סליק  מאי  חזי  ופוק,  אביה   שם  על  יקראנו  והשני  אביו  שם  על  הראשון  בן  לקרוא  להקדים  צריך  אלא,  זה  בדבר

  ירצה   שאם  ט "הד   בעיקרי  וכתב,  ב"כ'  סי  ג"ח  הארץ  בשדה'  וכנז,  אשתו  אבי  שם  על  הראשון  בן  שקרא  מפני  ואביהוא

 18: אביו שם יקדים, שניהם שם על הבן לקרות 

 עמ' רז סימן נז בשו"ת עשה לך רב חלק  

,  הכונה.  אביה  שם  על  בנם  את  לקרוא  זה  זוג  בני  יוכלו  לא  כזה  שבמקרה  משום ,  להסבירה  שכתבו  יש,  הצואה  ובטעם

  אשה  ששם  במקרה  וכן )   ראובן  בשם   לבנו   לקרוא  לעולם   יוכל   שלא  הרי,  ראובן  בת   אשה  ישא  ראובן   ששמו   אדם  אם

 

שם מבואר שמי שיש לו שני שמות באמת יש לו רק שם אחד מורכב  .קלטפו ומש"כ במשפט הכתובה חלק ב עמ' ב ע' 18

ויותר מתאים במבט ראשון ו. חלק או בהפוך פסול שהרי זה אינו שמומשני מילים, בדיוק כמו "בן ציון" וכתיבת שמו חסר 

חת שם דרושה קריאת התינוק בשם של הנפטר במילואו ולא רק חלק ממנו וגם שלא יהיו שמות לדברי החזון איש שהנצ

ע"ע בערוך השלחן אבן  כיבוד וזיכרון.אולם שם יישב שיש לחלק בין עצם השם ועצות של   אחרים מצורפים בשם התינוק.

 מחהעזר קכט:
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  שושלת   כדוגמת,  הסבים  שם   על   הבנים   שם   לקרוא  ישראל   מנהג   וידוע(.  בשמה  לבתם  לקרוא   יוכלו   לא  חמותה  כשם

 . גמליאל בן שמעון  ורבן, הנשיא גמליאל רבן  של הנשיאות

  ששמם  אחרים  ואפילו,  בשמם  להוריו  אדם  יקרא  שלא,  בהלכה  המבואר  האיסור   מפני  זאת  בגזירה  אמרו   טעם  ועוד 

  הוא  אם הוריו כשם ששמם לאחרים לקרוא רשאי בפניהם שלא ואילו. הוריו בפני בשמם  יקראם לא הוריו כשם

  -  יורה ערוך  בשולחן עיין)  הוריו  בנוכחות  שלא  אפילו  לאחרים  לקרוא אסור , ומיוחד  פלאי שם אבל . שיגרתי שם

  בשמו  לו  שתקרא  פעם בכל  יכשילנה  שאז, כשמו אביה ששם  אשה אדם  ישא לא, ולכן'(. ב סעיף מ "ר סימן דעה

  בנוכחות לה יקרא כאשר, איסור  באותו הוא יכשל  שלא אמו  כשם ששמה אשה אדם ישא לא וכן. אביה בנוכחות 

 . אמו

  בכך  והלא , הסבתות שם  על ולבנות, הסבים שם  על לבנים לקרוא  נהוג שכבר משום, זה טעם  לדחות שכתבו  ויש

,  אמת. זה מטעם לגזור שאין משמע, לכך חששו שלא וכיון. הוריהם בנוכחות בשמם לבניהם לקרוא נכשלים הם

,  ל" הנ  לאיסור   שחששו  וכנראה,  בלבד   מותם  אחרי   אלא  הסבים  שם   על  לבנים  קוראים   שאינם   בישראל  קהלות  שיש

  לקרוא   שנהגו   קהלות  אותן   מנהג   יסוד   על  הדחיה   נכונה  אך ,  בנוכחותם  ההורים  בשם   בניהם   את   לקרוא  יכשלו   שלא

 (. ס" ת סימן"  חסידים  - ספר "ב  אלה מנהגים  ראה)  בחייהם גם  סביהם בשם  הבנים  שמות

  אלא ,  בשמם  ההורים  בנוכחות  בתו  או  לבנו  לקרוא  שלא  ליזהר  אפשר  בנים  שלגבי,  זאת  קושיא  לדחות  כתבו  וכבר

  מכנים  אדם בני ככל רוב שכן  זאת היא נכונה  ותשובה (. ז" רמ סימן ד "יו חלק אסאד  י"מהר ת" בשו עיין)  בכינוי

 . ל" בנ  מכשול  לידי  לבוא  ועלולים,  לבעלה ואשה  לאשתו בעל  כ"משא, חיבה  כינויי ובנותיהם  לבניהם

 שו"ת עשה לך רב חלק ו סימן סט 

  על   דוקא   לקרוא   מתים  בניה  שהיו   על  כסגולה  לבתו  שצוה  א"להגר   מצאנו   ואדרבא,  לקבלן  אין   חיוב  פנים  -  כל  -   על

  שבניו  למי סגולה: לשונו וזו( ג"פ  אות  ז "קט  סימן ד "יו)  צדק זבחי בספר דבריו  הובאו . נוסף שם  בתוספת המת  שם

  אחיו בשם  יקראוהו  לה יולד  אשר  שהילד  אמר  וכך, לבתו ל" ז מוילנא א "ר הגאון  עשה אשר  קטנים  כשהם מתים

  משל   דרך .  לאחרונה  המת   ושם  לראשונה   החדש   ושם ,  חדש  שני   שם   הוספה   עוד   עם   באחרונה  לפניו   מת  אשר   המת

  שמו   היה   המת   שהנער   ל "ז  הגאון   בת   עשתה   וכן ,  ראובן  שמעון  לשני   יקראו   ראובן   שמו  היה   לפניו  שנפטר  הילד   אם

  אדם  בני כמה כן עשו וכן אחרים ילדים אחריו הולידה אשר וגם הוא ונתקיים, בער זלמן לשני וקראו, בער דוב

  והועיל  כן  שעשו כמה אני גם ראיתי וכן, קיימא של זרע להם להיות  להם עמדה זו וסגולה בניהם נתקיימו שלא

 . ל "עכ נא  אות בהגהותיו  מ"הנד  אליהו עליות  בספר  מביחאב לוריא  דוד  ר" מהר' הר כ"כ.  י"בעה
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 .   ק" לפ,  שמך תורק  שמן . ו"ת  ירושלים. ה"ב

  דורשת  והאשה(, הבעל של)  אביו שם על לקראו הבעל וברצון, זכר בכור בבן ונפקדו שזכו ואשה באיש נשאלתי  

 .  בזה  קדימה זכות מהם למי, בחיים  שניהם  האשה ואבי  הבעל ואבי,  אביה שם  על לקראו

  שם  על שמם מוציאים היו ייחוסיהם מכירים שהיו הראשונים, יוסי ר"א(, י' סי לז  פרשה)  רבה בבראשית. א  

  שהיו  הראשונים, אומר ג "רשב. אבותינו  לשם  מוציאים אנו , ייחוסינו מכירים  אנו שאין  אנו  אבל , המאורע

  מוציאים  אנו, ק" ברוה משתמשים אנו שאין אנו אבל, המאורע שם על שמם מוציאים היו הקדש ברוח משתמשים

  רשעים  ושם  דכתיב, רשע אדם שם  על  בנו  את אדם יקרא לא(: יז ס "ס דשבת  ק "פ)  ובאגודה . כ"ע. אבותינו לשם

  העדות בין שונים מנהגים ישנם והנה. ל" עכ. צדיק אביו איש כל כי, זקנו שם על אדם  לקרות נהגו ולכן, ירקב

  לקראו   בכך מדקדקים  שאדרבה ויש, בחיים  כשעודו אביו שם על   בנו  שם אדם יקרא  שלא שמקפידים יש, השונות

  הדורות  ובסדר. בנים בני זקנים עטרת: ש "וכמ, וחשיבות כבוד  דרך שזהו, בחיים עודו אפילו , אביו שם  על דוקא

  גמליאל  רבן  אביו  שם על (, דיבנה)  גמליאל רבן  לבנו  קרא(  הנהרג)  ג "רשב כי,  כתב(, ב  אות דיבנה גמליאל  רבן  ערך) 

  ויקרא  בן  הוליד  כלב של בנו  חור', שכ( נ פסוק  ב  פרק  א הימים דברי)  י "רש' בפי ע"וע . ש"ע . חיותו  בחיים (, הזקן) 

.  ה"עש. בחיים יפונה  בן   כלב  היה שאז  מבואר (  כ פסוק  שם)  י"ובפרש(. שם דוד  והמצודת ק "הרד ' פי וכן . ) כלב  שמו

 

 כ"כ בהליכות עולם חלק ח שם 19



  מבעלי  זקנים  בדעת  והנה . ש "ע(. קו' סי)  ב " וח( רמז' סי ד " חיו)  א"ח  אסאד  יעלה  יהודה ת "בשו  במישור הוכיח  וכן 

  שמעתי ,  אונן  שמו  את  ותקרא:  כ"ואח  ער  שמו  את  ויקרא:  בתחלה  שנאמר  מה',  כ(  ה,  לח  בראשית)   וישב'  בפר'  התוס

:  כ "אח  שכתוב  וזהו,  שני  לבנה  שם  כ"אח  קוראת  והיא,  ראשון  לבנו  שם  קורא  היה  הוא,  מנהגם  היה  שכך,  מורי  מפי

  שם   לקרוא  ליהודה  לו  היה  הדין  שמן,  כלומר,  אותו  בלדתה  בכזיב  והיה,  שלה  שמו   את  ותקרא ,  בן  ותלד   עוד   ותוסף

  לדתה  בעת בכזיב היה שיהודה לומר הוצרך לפיכך, ותקרא כדכתיב, שם לו קראה היא כ"ואעפ , השלישי לבנו

  ם "המהר כ" וכ.  כ" ע:(. ז וגיטין,  א"מ דשביעית  י "פ)  מקום   שם  הוא וכזיב .  שם לו  לקרוא  מעמד  באותו   היה ולא, אותו

  המנהג  שלל לא מ"מ, ריח ולא טעם בו שאין: וכתב, זה פירוש הביא שם ן" הרמב ואמנם. שם משה בתורת אלשיך

  וכשנפטר , ן" הרמב של בנו לשלמה נשואה היתה יונה רבינו של שבתו(: רצא' סי)  ש"הרשב  ת" בשו ש"וכמ, בזה

  אמר , אביו כשם, משה לקרותו להם והיה, זכר בן וכשילדה, מעוברת בתו היתה טוליטולא בעיר יונה רבינו

:(, עב  בקידושין)  דדרשינן  משום, אמו אבי  שם  על יונה  שיקרא רוצה אני, שמי על  לקרותו שצריך  פ "אע: ן" הרמב

  רב  והיה, רבה גברא דנפק, היה וכן, זה של שמשו זרחה, זה של  שמשו שקעה שלא עד , השמש ובא השמש וזרח

  ורק , הבכורה משפט  לו כי, אביו שם על הראשון הבן את  לקרוא הבעל עם בזה הצדק ולכן. כ" ע. בישראל וגדול

 .  האשה אבי שם על  יקרא  השני הבן

  ורוצה ,  בכור  בן  לו  שנולד   ראובן  אודות   שנשאל(,  כב'  סי  ד "חיו' ) בתשו  ג "ח  הארץ  שדה  להרב   חזיתיה   בקדש  וכן .  ב  

  להענות  ראובן  הסכים  השלום  אהבת  ומפני, בדוקא אביה שם  על  לקראו רוצה  ראובן  ואשת , אביו שם  על  לקרותו 

  אבי  שם  על נקרא הראשון שהבן שהמנהג כיון , אביו בכבוד  זלזול משום  בזה אין אם ששאל אלא, אשתו לבקשת

  לקרוא  העולם נהגו שכבר  שכיון נראה שמסברא אלא, לזה רמז  מצאתי ולא הקדש בספרי  בקשתי: והשיב. הבעל 

  דשמא  ותו,  דעלמא ממנהגא  דאשתני, אביו בכבוד   נתן מגרעות כן   יעשה לא  אם, הבעל אבי  כשם  הראשון הבן  שם

 ראיה  שאין  פ" ואע, גדול ענין הוא השם וקריאת , בישראל אביו  שם נקרא  שלא  ונמצא, שני בן לו  שיולד  יזכה לא

  חכמים   עיני  המאיר  ורבי   מורי  מפי  שמעתי  וגם.  בישראל  המת  שם  שיקרא   יבם   גבי   דקרא  מחיובא ,  לדבר  זכר   לדבר 

  נקראו , ואביהוא נדב אהרן בני שני כי, ל" חז בשם  שאמר, הארץ פרי ספר בעל . ל "ז מזרחי ם"כמהר המופלא הרב

  שם על ואביהוא ,  נדב -  עמי: אביה שם  על  נקרא  הבכור נדב , עמינדב בת   ואלישבע  הכהן אהרן של  הוריהם  שם על 

  מאד ' ה התאנף ובאהרן: ש "וכמ, סיבות כמה י"ע הוריהם בחיי שניהם ומתו  ונענשו. הוא - אבי: כלומר, אהרן אבי

  צריך ולכן, ל" כנ, שמותם סדר  ששינה הסיבה מפני וגם(, א' סי ז פרשה רבה ויקרא, ) בנים כילוי דהיינו, להשמידו

  המת  שם לקרות יבם גבי דקרא חיובא בענין ש"מ והנה. כ"ע. הבעל אבי שם על הראשון  הבן לקרות להקפיד 

  אומר  אתה, לנחלה, המת אחיו שם על  יקום תלד  אשר הבכור והיה(, כד )  ביבמות  מדאמרינן , תמוה, בישראל

  ונאמר ,  אחיו  שם   על   יקום   כאן  נאמר ,  יוחנן  אותו   קוראים   יוחנן ,  יוסף  אותו   שקוראים  יוסף  לשם   אלא   אינו   או ,  לנחלה

  דבכל   ג"אע,  רבא  אמר.  נחלה  כאן  האמור  שם  אף,  נחלה  להלן  האמור  שם  מה,  בנחלתם  יקראו  אחיהם  שם  על  להלן

  ע "הטוש  פסקו  וכן.  כ"ע.  לגמרי  מפשטיה  ואפיקתיה  שוה  גזרה  אתאי  הכא,  פשוטו  מידי  יוצא  מקרא  אין  כולה  התורה

'  בפר  ן" להרמב  שמצינו  אמת  הן.  המת  אחיו  שם  על  לקרותו  צריך  אין  ממנה  בן  ליבם  נולד :  ל "וז(  ה"ס  קסו'  סי)   ע"אה

  וקרא   בישראל  שם  לאחיו  להקים  רצה  ובלע,  בנים  בלי  מתו  בנימין  בני  ונעמן  ארד   כי  לומר  ונוכל',  שכ(  יג,  כו)   פינחס

  מתן  מקודם  למדים שאין ל " י אך. ש"ע . הבכור  הוא  כי , בנשותיהם יבום  היה ואולי , המתים  אחיו  שם על  בניו  שם

  האי   אבא'  לר  ליה  אמרו (,  ב" ע  צו  דף  לך  לך'  פר)   בראשית  ק" מהזוה  עוד   להעיר  ויש(.  ה" ה  ק "דמ  ג"פ   ירושלמי)   תורה

  אתת  דביתאי גברא ההוא ל"א, היא מאי אמר, דמצוה קיומא  דקיים בגין האי לכולי זכה  אושפיזך דהילולא מריה

,  דאתפטר דאחי  בשמיה ליה וקרינא , מינה לי דהוה קדמאה ברא הוא  ודא, לה ונסיבנא, בנין בלא ומית, הוות אחי

  אידי' ר: ה דחגיגה ק"בפ יעקב בעין ונזכר. ) כ "ע. יעקב  בר אידי' ר: והיינו, אידי ליה קרי ולהלאה מכאן אבא' ר ל"א

  ואפשר , המקרא כפשט  המת אחיו שם על יקרא לבל בדבר קפידא שיש ומשמע(. ש" ע. אידי בר יעקב' דר בריה

( תצא  כי  פ "בס )   עצמו   ן" והרמב.  המקראות  פשוטי  אחר   שהולכים(  נ" וש  ב   יומא )   צדוקים  של  מלבן  להוציא  כדי  שהוא

  נאמר  בבועז שהרי, שמעון או  ראובן המת  בשם  הראשון  הבן  שיקראו כפשוטו  אינו , המת  אחיו שם על  יקום, כתב

  דרך  על נאמר הזה הכתוב אבל, מחלון הבן שם  קראו ולא, מקומו ומשער אחיו מעם המת שם יכרת ולא כ"ג

  הוא   אך,  הקשית  יפה ,  היבם  בענין   ג"הרלב  על  שהקשית  ומה',  שכ(  תקכה'  סי)   ש"הרשב  ת" בשו  ע" וע.  ש"ע.  הבטחה

  מקרא   אין  התורה  שבכל  שאף,  אמרו  ל" רז  אך,  פירושו  שזהו  שאפשר,  הפשט   אחר  רדף  אבל,  הדרש  על  חלק  לא  ל"ז

  דברי  פ" ועכ. א"הריטב' בחי ע "וע. ד "עכת. מפשטיה לגמרי ואפיקתיה ש"גז אתאי קרא בהאי, פשוטו מידי יוצא

  דוד  ידי ת "בשו   קראסו הלוי  דוד ' ר להגאון  כתבי  אחרי  ר "ושו. ]והפוסקים ל "חז   מדברי  תמוהים ל " הנ הארץ השדה

  ד "ע כן  הקשה ג"ע  ו "דפ ט " יו  כבוד ' בס ושגם . ל"הנ( כד )  דיבמות ' מהגמ הארץ השדה על  בזה שתמה( ב" ע רכב  דף) 

 הודה  ן" הרמב  וגם.  ל" הנ'  התוס  בעלי  זקנים  מדעת  סיוע   לו   ויש,  כתב  שיפה  נראה  דבריו   בעיקר  פ" ועכ[.  ש"ע.  ה"השד 

  דמי  שפיר בנידונו כמו  האשה אבי שם על לקרותו  להקדים טעם שיש שבמקום  אלא , לעשות ראוי היה שכן



  לו   שנולד   ראובן   אודות (,  מז'  סי  ד "חיו)   אברהם  מעשה  ת" בשו  אשכנזי  נסים   א"מהר  ש" למ  תשובה  ומכאן .  להקדימו 

  ורוצה  נפטר שכבר אביה שם  על לקרותו דרשה אשתו אך, בחיים שעודו אביו שם על לקראו ורצה בכורו בנו

  רוח נחת הויא השם הזכרת יען, האשה עם שהדין לומר דעתי על עלה לכאורה', וכ, בישראל המת שם להקים

  עתידה  אם ידוע שאין ש"וכ, נעים ומה טוב מה קודם אחת שעה יפה לנפטר ר"נח לעשות דמצינן כמה וכל למת

,  אותו  בלדתה   בכזיב  והיה  בפסוק (  וישב'  פר)   בלולה   מנחה'  שבס  פ "ואע .  בנות  תלד   ואולי,  ימים  בקרב   בן  ללדת   היא

  שם  לקרוא  לבעל  היא  הזכות  קדמוניות   ושנים  עולם  מימי  כי  ומבואר(  ל"הנ '  התוס  מבעלי  זקנים  דעת'  כד ' ) וכו  כתב

  ברם , מתו ששניהם או, בחיים שניהם והאשה הבעל  שאבות או, משתים באחת  מיירי דהתם  ל" י, הראשון לבנו 

  כי  לאחורי  חזרתי ושוב . אביה שם על  ולקרותו המנהג לשנות הראוי  מן , מת האשה ואבי  חי הבעל שאבי ד "בנ

  מפני   אביהם  בחיי  ומתו  נענשו  ואביהוא  שנדב',  וכו  הארץ  פרי  בעל  רבו  בשם (  כב'  סי)   ג "ח  הארץ  שדה  ת"בשו  ראיתי

  נראה   לבנים  ו" ח  מיתה  גורם  הסדר   ששינוי  כיון  כ "וא.  תחלה  אשתו  אבי  שם  על  הבכור  לקרות   הסדר  שינה  שאהרן

(,  רצא' סי)  ש"הרשב' תשו ואשתמטיתיה. ד "עכת . ותמורה שינוי בלי העולם כמנהג ויעשו , הבעל עם שהדין ודאי

  דליכא  אלמא. השמש ובא השמש וזרח משום , האשה אבי  שם על  לקרות להקדים  ג" בכה עובדא עביד  ן" שהרמב

'  וע. שמו על לקראו שיש, האשה אבי  לפטירת  ממש סמוך   נולד   הבן אם ש"וכ. רב ומעשה. ג"בכה  כלל  סכנה חשש

.  שמיה  על  חנן ליה אסיקו  נפשיה נח  ליה דהוה ביומא , ליה והוה רחמי  בעא, בני ליה הוו  לא חנין ' ר:( כה)  ק" במ

  שלא  מקפידים ושיש, בחייו הסבא שם על הנולד  שם לקרות אם חלוקים מנהגים הביא ( תס' סי)  חסידים' ובס]

  לקרוא   אין   המנהגים  ושלכל.  אדמות  עלי  בשמותם   קראו  וסימנך ,  שם  א "החיד '  וכ.  ההורים  בחיי  השם  אותו   לקרות 

  זר  הדבר והיה, בחייו מרדכי לבנו קרא מרדכי בשם יהודי שאיש' א במקום שראה אלא, בחייו עצמו בשם בנו

  ושכן , חיותו בחיים יוסף לבנו  קרא סעדי בן יוסף' ר ג"שהרה שראה', כ( א"ע נא דף)  א"ח ספיר אבן' ובס. בעיניו

  ינאי  רבי אמר( לב)  במגילה' וע. ש"ע. בחייו  שמו על לבנו שיקרא בניו יתקיימו שלא מי לכל לסגולה בתימן מנהגם

  ק " למ  היתום   בן   שלמה '  ר  ובחידושי .  רבה  עוזיאל'  דר  בריה  בר   עוזיאל  רבי   אמר(  ה)   ק"במ   ע"וע .  סבא  ינאי   דרבי   בריה

  שעושים   כמו,  בשמותם  לבניהם  לקרות   להקפיד   שלא  היה  ומנהגם,  אביו  עוזיאל '  דר  משמיה  דגרסי  ואית',  כ(  יד   צד ) 

  שהביא (  ז  אות  כו  סימן  ד "חיו)   ט "הד   בעקרי  ע"וע[.  ש"ע(.  ה   ס" ר  ע"חאה)   משמעון  שם  ת" בשו  ע" וע.  כ"ע.  האדומיים  כן

  ושכן , השני לשם אביו שם יקדים שמות ' ב לבנו קורא אם  שגם, וכתב, ל"הנ ( כב' סי)  ג"ח הארץ שדה הרב דברי

'  ר  אביו  ושם, בן לו היה ציון  מנחם  ר "ה זקני', שכ( כו' סי דגיטין ד "פ)  שלמה  של ים' בס' וע. כ "ע. נותנת הסברא

,  אור  הוא מאיר  כי , אור שני: כלומר, שניאור: וקראוהו, הבן שם  בקריאת מחולקים והיו, אורי' ר חמיו  ושם , מאיר

  בעקרי  ש "כמ, האב שם  ויקדימו, טפי עדיף הכי להדיא השמות  שני  לקרות יסכימו ואם . כ" ע. אור הוא  אורי  וגם

  היבם  של הבכור  הבן  את לקרות  שאין כ" מש בדבר. +ש"ע(. כז אות  שופטים' פר)  ב " ש חי איש בבן כ"וכ, ט "הד 

  ו "דצ)  א"ח ק "בזוה מוכח ושכן ( כד )  ביבמות  ש"כמ, מפשוטו המקרא עקרה ל" חז שקבלת, המת שם  על והיבמה

  מבואר  ובפוסקים' שבגמ שאף, המת שם על לקרותו שיש ג"ע א"דכ אחיו את יוסף' בס ש"ממ ולאפוקי, ב"נ (. ב"ע

  לקרותו   שיש  מוכח  המת  ש "ע  שיקרא  לאחיך  זרע  והקם  פסוק  על  וישב'  בפר  י"מפרש  מ "מ,  המת  ש"ע  לקרותו  צ"שא

'  סי)  ד "ח ללב יפה' בס ראיתי הלום וגם. בנחלתו  המת ש" ע שיקרא ל" חז כדברי י"רש שכוונת, וליתא. ש"ע. בשמו 

  ס "כהש  ל"דס   פנימו  יחזו  ישר,  ק"הזוה'  בד   שיעיין   מי  שכל,  וליתא.  איפכא  בתר  כל   ל"הנ  מהזוהר  שהוכיח(  א"סק  קסו

  מג  לגיטין ' בחי שיף ם"להמהר' וע. לצורך שלא במחלוקת ולהרבות, ס" הש על כחולק לעשותו ואין, והפוסקים

  שם  המבאר ג"הרה והקשה, המת ש"ע  לקרותו שצריך, מפשטו יוצא אינו שהמקרא' שכ, קורא אני ואין ה"בתד 

 .+   ש"ע(.  ב אות יבום ' מע)  ב" ח לחיים   בזכרנו  ע"וע (. כד )  ביבמות' מהגמ

  שאבי   כגון,  האשה  אבי  שם  על  הראשון  לבן  שיקראו  ומסכים  כבודו   על   מוחל   הבעל  אבי  שאם  נראה  מקום  ומכל.  ג  

  שם  על  הראשון לנכדו  שקרא ן "הרמב  שעשה וכמו . עדיף תורה דכבוד  דעשה, קפידא בזה  אין , רבה גברא  האשה

  וכבר , הבעל של  לאביו  לבזיון  נחשב  המנהג  מן  שמשנה שכל  לומר  ואין . השמש ובא  השמש וזרח  משום , אמו אבי

,  כבודו על  מ "ה, מחול כבודו  כבודו על שמחל אב( לב)  בקידושין ש "דמ, ד "הראב בשם( רכ' סי' ) בתשו ש"הריב' כ

.  וגידופין   חרופין   דברי  לו  לומר  לבן  למחול  יכול  האב  שיהא  למימר  ליכא  ודאי  דהא,  למחול  יכול  אינו   בזיונו   על   אבל

  איזיל  אמר, בריה רבה באנפי שיראי קרע ה"ר ( לב)  דקידושין' מהגמ( כח במגילה)  אבן הטורי  שהוכיח ומה. ש"ע

  ומשני ,  בריתחיה  מידי  לאבוה  ל" וא  רתח  דילמא,  י"ופרש,  עור  אלפני  ועבר  רתח  דילמא  ופריך,  לא  או  רתח  אי  אחזי

  בזיון  דברי לאביו לומר  מעולם רבה נחשד  שלא  ל "י. ש"ע . מחול  האב כבוד  בזיון לענין דאף אלמא. ליקריה דמחל 

.  ש "ע(.  ח"סק   רמ'  סי)   יוסף  בברכי  א"החיד   מרן  כ "וכ.  בלבד   כבוד   מניעת   שהם  דברים  לו  יאמר   פן  חשש  היה  ורק,  ו"ח

  יז  שופטים' פר)  תמימה ובתורה(. לב קידושין )  ס"הש בגליוני ענגיל י"מהר  ש"ובמ :(. ל  שבועות )  איתן  במצפה' וע

  ת " בשו  י'פלאג  ח" מהר  הגאון'  כ  ב "וכיו.  לא  ותו  בעלמא  כבוד   מניעת  אלא   זה   אין   ד "בנ  מ" מ.  ל" ואכמ.  ד "ע   ל" וי(.  עז  אות

  כבודו , האשה אבי לטובת, כנהוג הראשון בבן סנדק מלישב כבודו על מוחל הבעל אבי שאם(, עה' סי)  ביד  חיים



  לאבי  להקדים שנוהגים  האשכנזים  אחינו אצל  יום בכל מעשים  רואים שאנו  במקומותינו  גם ומה . ש"ע. מחול

  עמוד )   בהשמטות  א"ח  אש  מליצי'  בס'  וע.  הבעל  אבי  שם  על  הנכד   שיקראו  לפני,  שמו  על   ולקראת,  לסנדקות  האשה

  קדוש   אהרן   על   חטא  להעמיס  ל" ניח  דלא,  ל" הנ  הארץ  השדה  ד "ע  אליו  כתב  ל "זצ  זוננפלד   ח" רי  שהגאון'  שכ(,  ט "שמ

.  ש"ע. אב  כיבוד  מצות לקיים, אביה שם על הראשון בנה שם קוראת שהאם, היום גם המנהג שהרי, זה בשביל ' ה

  אהימנותיה , כבודו מקום  איה מעינינו שנעלם והגם. ) ל " חז מדרש בשם כן אמר הארץ פרי הרב שהרי, ותמיהני

  ולא   ורביה  בפריה  חייב  שהאב,  מסתברא  איפכא   ואדרבה,  ל" חז  דברי   דוחה   בזה   מנהגם  אין  כ "וא(.  סמיכנא  קא   דמר

  אביה  בכבוד  מצווה משהאשה יותר ויראתו אביו בכבוד  מצווה והוא, לבעל ולדות דמי זיכתה והתורה, האם

  מפני, לעשות בידה סיפק אין  אשה, לעשות בידו סיפק איש, תיראו ואביו אמו איש:(, ל בקידושין)  ש"וכמ . ויראתו

  היה  שמנהגם משום אלא, ואביהוא נדב  של במעשה לנוח מקום  הקפידה מצאה שלא אלא. עליה אחרים  שרשות 

  נהרא ,  בהדיה קפדי   לא קפיד   ודלא, קפידא אין  כן  נהגו   שלא  אשכנז  מנהג לפי   נ" ואה, אביה לשם  אביו  שם  להקדים

  הברית  זוכר' ובס(. כב' סי ד "חיו)  פוללאק משמעון שם ת"בשו  ע"וע. שם אש מליצי' בס ש"במ ' וע. ופשטיה נהרא

,  הראשון הבן אצל  סנדק  יושב האשה שאבי  שמנהגם (, ב"ע  ה"דקכ )  אברהם ויקרא' בס ' וע. ]ש"ע (. יט  אות כד ' סי) 

  תחלה  מזרעת אשה, זכר וילדה  תזריע כי אשה: המדרש על וסמכו, האשה אח בסנדקאות זוכה, קיים אינו ואם

  הוא הבעל שאם  ללמוד  יש דברים  של  ומכללם [. לקרוביו קודם קרוביה לכבד  ראוי מכחה  שבא וכיון, זכר יולדת

  הבנים  לעולם  שקוראים עדה מבני והאשה, חיים בעודם ההורים שם על בניהם שם לקרוא  נהגו שלא עדה מבני 

 שאיש   בעובדא(,  קיא'  סי)   אלעזר  יד   ת" בשו'  וע.  האשה  אבי  שם  על  הראשון  הבן  את  לקרוא  יכולים,  אבותיהם  שם  על

  הוא  הזה הדבר שבגלל ואמר, הזקן מאד  והקפיד , אביו שם על , המילה -  ברית בעת  לו  הנולד  בנו שם קרא  אחד 

  אבה  ולא, בשגגה כן שעשה התנצל והבן, בכבודו שזלזל  יען , עוד  פניו לראות יוסיף ולבל , מנחלתו בנו  את מעביר

  אבות  לב  ולהשיב  השלום  לתווך  כן לעשות  שמותר והשיב, הפדיון בשעת  הבן שם  לשנות  נכון  אם , לשמוע הזקן 

  לא( יג ברכות)  ש"מ כעין, עתה לו שינתן החדש לשם טפל יהיה אלא, לגמרי הראשון שם לעקור אין אך, בנים על

  והרי. הזקן עוד  יקפיד  לא  ומעתה '. וכו חולי מחמת  השם כשמשנים  דבר  עמא  וכן '. וכו  ממקומו יעקב שם שיעקר 

.  כ" ע. בשיבה ינובון ועוד . ולתפארת לכבוד  להם וזה, שמם  על זקניהם בחיי הנולדים לקרות ספרד  אנשי מנהג

  שם  לגמרי לעקור שאין ש"מ ובעיקר. ) כיום הספרדים כמנהג נהגו  התנאים בזמן  שגם ל "מהנ  להעיר  לו היה ויותר

,  לגמרי השם משנים  שהיו משמע ס "דמהש, כתב( ז' סי)  ב "ח בריסק  ם"מהר ת" שבשו אף הנה, ממקומו הראשון

  נכון  מ "מ. ש "ע. האבות ש" ע שנקרא  הראשון שם לעקור שלא כדי , חוליו בזמן  שם להוסיף רק עכשיו  שנהגו ומה

  החולה  שם לשנות שלא צדיקים של בספרן שמבואר(, נח ' סי)  תאומים משה דבר ת" בשו ש"וכמ, כך על לדקדק

  שמו  עוקרין ואם, שמו אותיות ידי על חיותו שואב אדם וכל, שמו הוא חיה נפש אשר י"האר ש"ממ כנודע, לגמרי

  או , חמיו כשם החתן כששם עושים וכן, חדש שם  להוסיף אלא השם  לעקור אין ולכן , לחיותיה פסקיה ו" ח לגמרי 

  הגלגולים  בשער' וע. ש"ע(. סו עמוד )  אליהו  בזכרונות מני  א"מהר  ח " הגה כ" וכ. ש"ע'. וכו חמותה  כשם הכלה שם

  כאשר , ובהזדמן באקראי אינו, בדעתם העולה שם לו קוראים ואמו ואביו, האדם כשנולד  כי(: ב"ע ד "דכ הקדמה) 

  אדם   משורש  חוצב  אשר  המקום  כפי,  ההיא  הנשמה  אל  המוכרח  ההוא  השם  בפיהם  שם   ה"הקב  אלא,  המזלג  יעלה

  ולכן . הכבוד  בכסא למעלה נרשם הזה והשם. בארץ שמות שם אשר' שנא גרים שמא:( ז ברכות)  ש"וכמ. העליון

(.  גאון אברהם רב  מר  ערך )  הגדולים  שם ' ובס(. רעו ס" ר)  א "ח ט "המבי ת" בשו' וע:(. פג יומא. ) בשמא בדיק  מ "ר

'  סי  ד "חיו  /אסאד / אסאר  יעלה יהודה ת" בשו ע" וע(. ]ש" ע(. כ אות ש ומערכת , ו אות ס מערכת )  לפי דבש ובספר

  לטובת   כבודו  על  מחל  כן  אם  אלא,  הבעל  אבי  שם  על  הראשון  הבן  לקרוא  לכתחלה  להקפיד   שיש  העולה  כלל [.  רמז

  לו  להקים האשה אבי שם על הראשון הבן שם לקרוא ראוי , נפטר האשה ואבי בחיים הבעל אבי ואם. האשה אבי

 .     אמן ק" בתוה עינינו   יאיר ת"והשי.  כתבתי ד "והנלע. המנהג  וכן .  בישראל שם

 לילדים  שם  קריאת  -' י פרק ב שמחות שובע יוסף ילקוט

  סמוכין  לזה ויש . הסב של חיותו בחיים  גם, הבעל אבי, הסבא שם  על הראשון  הבן את לקרוא פשוט  מנהגינו. ב

  על  לקוראו דורשת האשה אם גם, הבעל אבי שם על  הראשון הבן את לקרוא להקפיד  יש ולכתחלה. מהפוסקים 

,  חכם תלמיד  הוא האשה אבי  אם  שכן וכל. האשה אבי לטובת כבודו  על מחל  הבעל  אבי  כן  אם  אלא, אביה שם

  לו   לקיים ,  האשה אבי שם  על לקוראו   ראוי , נפטר האשה ואבי ,  בחיים הבעל  אבי ואם.  תורה דכבוד  עשה בזה  שיש

 (   ב.המנהג  וכן .  הבעל אבי שם  על לו יקראו השני ובבן, בישראל שם

  להקדים   יש,  האשה  אבי  שם  על  וגם  הבעל  אבי  שם  על  גם,  שמות'  בב  הראשון  לבן  לקרוא  החליטו  ההורים  אם.  ג    

 (   ג.הבעל אבי שם  את תחלה



 היא  האשה  ואילו,  חיותם  בחיים  ההורים  שם  על  הילדים  שם  את   לקרוא  נוהגים  שלא  קהלה  בן  הוא  הבעל  אם.  ד     

 (   ד .בזה לחשוש  ואין, האשה אבי  שם על   הראשון לבן לקרוא אפשר , ההורים בחיי הילדים את שקוראים מקהלה

   הסבא  שם על התינוק שם את לקרוא( ב   

  שהיו  הראשונים יוסי רבי אמר( לז) רבה בראשית במדרש

 אנו  אבל, המאורע שם על שמם מוציאים היו יחוסיהם מכירים

. ש"ע. אבותינו לשם מוציאים אנו ייחוסינו מכירים אנו שאין

 על   בנו  את  אדם  יקרא  לא,  כתב(  יז  דף  דשבת  קמא  פרק)  ובאגודה

  אדם   לקרוא  נהגו  ולכן,  ירקב  רשעים   ושם,  דכתיב,  רשע  אדם  שם

  יביע  ת"בשו הדברים  והובאו. צדיק אביו איש כל כי, זקנו שם על

,  שם  וכתב(.  כא  סימן  דעה  יורה  חלק,  ב"ע  רכה  דף' )ה  חלק  אומר

  לקרוא  שלא שמקפידים יש, בזה העדות  בין  שונים מנהגים דיש

, אביו בפני לבנו שיקרא חוששין וגם, בחיים בעודו האב שם על

(  ב"ע רכט דף' ב חלק אומר יביע ת"בשו בזה ועיין. )כשמו ששמו

 גם , אביו שם על דוקא לקוראו בכך מדקדקים שאדרבה ויש

 בני זקנים עטרת ש"וכמ, לאביו כבוד דרך שזהו, בחיים בעודו

  ג "ר לבנו קרא ג"רשב כי, כתב(, ג"ר ערך) הדורות  ובסדר. בנים

(  נ פסוק ב"פ א) הימים בדברי י"בפרש ועיין. בחייו  אביו שם על

, בחייו, כלב שמו את ויקרא בן הוליד כלב של בנו  חור, שכתב

  כך  ואחר, ער שמו את ויקרא, כתב( וישב פרשת) זקנים ובדעת

  תחלה  קורא היה הוא, מנהגם היה שכן, אונן שמו את" ותקרא"

(  שם) ן "הרמב ואמנם. השני לבנה קוראת והיא, הראשון לבנו

 שלל  לא  מקום  מכל  אבל,  ריח  ולא  טעם  לא  בזה  שאין,  זה  על  כתב

 רבינו   של  שבתו(  רצא  סימן)  ש"הרשב  כתב  שהרי,  בזה  המנהג  את

 יונה  רבינו  וכשנפטר,  ן"הרמב  של  בנו  לשלמה  נשואה  היתה  יונה

 בן  וכשילדה, מעוברת יונה רבינו של בתו היתה טוליטולא בעיר

 הבעל של אביו כשם משה תחלה לקוראו להם והיה, זכר

 על לקרותו שצריך פי - על - אף, ן"הרמב להן אמר(, ן"הרמב)

  ובא  השמש וזרח משום, יונה  לו שתקראו  רוצה אני, שמי

 ואם, אביו שם על תחלה לקרוא הבעל עם הצדק ולכן. השמש

. חמיו שם על הראשון לבנו לקרוא הבעל רשאי כבודו על מחל

  זה  אין  כאן, מחול בזיונו אין בזיונו על שמחל שאב פי -  על -  ואף

 טו סימן' )ב חלק אומר יביע ת"בשו עוד ועיין. כבוד מניעת אלא

.  מדרבנן  או התורה  מן מיתה אחר ואמו אביו  כבוד אם'( ט אות

 .   ש"ע(. כו סימן  וסוף, כא סימן  דעה יורה חלק' )ג בחלק עוד ועיין

    האב שם יקדים שמות' ב כשקורא( ג    

  קורא  שאם, כתב'( ז אות כו סימן דעה יורה חלק) ט"הד בעיקרי

  הסברא  ושכן, השני לשם אביו  שם את יקדים שמות' ב לבנו

,  כתב( כו סימן דגיטין' ד פרק) שלמה של ים ובספר. ש"ע. נותנת

'  ר חמיו ושם, מאיר' ר אביו ושם , בן לו היה ציון מנחם ר"ה זקני

  כלומר ,  שניאור:  וקראוהו ,  הבן  שם  בקריאת  מחולקים  והיו,  אורי

  והובאו . כ"ע, אור הוא אורי וגם, אור הוא מאיר כי, אור שני

  אות  כא סימן דעה יורה חלק' )ה חלק אומר יביע ת"בשו דבריו

,  טפי עדיף הכי להדיא השמות' ב לקרות יסכימו ואם, וכתב (, ב

 איש בבן כתב וכן , ט"הד בעיקרי שכתב כמו, האב שם ויקדימו

 (.  כז אות שופטים פרשת' ב שנה) חי

'(.  ג אות כא סימן דעה יורה חלק' )ה חלק אומר יביע ת"שו( ד    

.  ש"ע

 ( לבא"ח הנ"ל  פרשת שופטים אות כב)שנה שנייה  קנד' הליכות עולם חלק ח' עמ

 139עמ'  נתיבות המערב
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 חמד גיטין כו: חשוקי 

   גרושים כשהוריו אביו שם על יקרא האם בן לו שנולד ספרד בן
  הם  הוריו אולם, בחייהם ההורים  בשמות לילדיו לקרוא הנוהג ספרד  בן והוא, בן לו שנולד  באדם מעשה. שאלה

,  לשעבר  בעלה  שם   על  הקרוא   הילד   כלפי  שלילי   רגש  תפתח  אמו,  אביו  שם  על  לבנו  יקרא  שאם   יודע  והוא ,  גרושים

 ?   יעשה מה, מאד   יפגע אולם אביו  יסבול לא הילד , אביו שם  על יקרא לא אם אך מהסבתא יסבול  והילד 

  כך  כשעקב  האב  את  לכבד  הוריו וגם הילד  חייב  לא ולכן, בן משל ולא אב  משל  אב שכיבוד  שכיון  נראה. תשובה 

 .   תעשה  ואל  בשב ויהיו,  לילד   זה  שם ההורים יתנו  אל כך  ומשום ,  מהאם יסבלו 

    שמקובל שם אין ולחמותו בת לו שנולדה ספרד בן
  מקובל  שאינו שם יש לחמותו אולם, בחייהם אמותיהם על לקרוא שנוהגים, בת לו  שנולדה ספרד  בן. שאלה

  ושאלתו ,  תפגע  מאד   היא  חמותו  ש"ע  יקרא  לא  הוא  אם  אולם,  כשתגדל  זה  משם  תסבול  שהילדה  ומסתבר,  בציבור

  שהילדה  כדי חמותו שם על  כלל לקרוא שלא  או , מכך תפגע שהילדה  שיתכן  אף , חמותו ש"ע לקרוא עדיף האם

 ?   תפגע  שחמותו ואף  תפגע לא

  או   הילד   באמת  אם  זה  וכל,  ואם  אב  כיבוד   בזה  ואין  יסבול  הילד   כי,  הגון  זה  אין  מקובל  שלא  שם  לילד   לתת.  תשובה 

 .   מהשם יסבלו הילדה

    צדיק שם על או אביו שם על לילד לקרוא עדיף מה
  שהבן  כדי צדיקים של שם על שם לתת עדיף שמא או, אביו על לתת עדיף שם איזה ומסתפק, בן לו נולד . שאלה

 ?   כמותם  יגדל

  רוצה  הוא  אם  ולכן, בן משל ולא אב  משל  אב כיבוד  כי , צדיקים של  בשמות לילדיו לקרוא לאב  מותר. תשובה 

  בזה  ויש, בחייהם אביהם שם על  שקוראים  ספרד  בבני אולם , אב כיבוד  לקיים חייב  לא  צדיקים של  שם  לו לקרוא

 .   ע"צ, בשמותם קורא לא  אם הוריו את שמבזה קלון

  אומר  יוסי רבי( יולד  ולשם ה"ד  לז פרשה בראשית)  רבה במדרש שנאמר  לי אמר א"שליט  קניבסקי ח"הגר  וגיסי

  את  מכירים אנו שאין אנו אבל, המאורע לשם שמן מוציאין היו, ייחוסיהם את מכירים שהיו י"ע הראשונים

  מוציאין  היו, הקודש ברוח משתמשין  שהיו  ידי על  הראשונים אומר  ג "רשב, אבותינו לשם מוציאין אנו , ייחוסינו

  שמות   נותנים  אנו   כ"וא.  ל"עכ ,  אבותינו  לשם  מוציאין  אנו  הקודש  ברוח   משתמשין  אנו  שאין  אנו   אבל,  המאורע  לשם

  שמות  שנותנים ספרד  בני ובפרט , לילד  טובה גם הוא ואולי, הגון וגם רצוי דבר הוא  כן  אם , אבותינו כשמות 

  את  ושאלתי , בציבור כך  כל  מקובלים  השמות  שאין פ"ואע, בשמם נכדם  את שיקראו  ורוצים ומקפידים, בחייהם

  לי  והשיב, מקובל שאינו בשם לילד  לקרוא לא ל" זצ יעקב הקהילות בעל  אביו בשם שמקובל ממה א"שליט  גיסי

  מאחר   דאולי   ע"צ,  בשמה  לנכדתה  שיקראו  במפורש   דורשת  כשהסבתא  אבל,  טובה  עצה  בתור  נאמרו   שדבריו   גיסי

 . המצוה עקב תסבול  לא  הילדה אבותינו   שם על לקרא  נוהגים אנו  וכך 

Notes 

Notes 

• Gemara 
o Avot deRN 15:3 - the ger who wanted to be kohen gadol had two boys and named them Hillel 

and Gamliel, people called them gerim shel hillel. Doesn't say if Hillel was alive anymore or 
not. 



o Kallah rabbati 3:1-aharon rodef shalom between himself and others, between feriends, and 
couples, when he died much more mourning than moshe, 80,000 bachurim named aharon 
accompanied his bier […???] 

o Clearly all in his lifetime 
o Nazir 4:6 
o Shabbat 134a - R' Natan named after two babies after recommending the mothers wait before 

doing the milah [mashma also name at brit] 
o BM 84b sixty women named their sons after R' Elazar 

  
• Shut Yehudah Yaaleh YD 247 

o Rashi Divrei HaYamim I 2:50 - Chur named his sone kalev after his father while his father was 
still alive 

o I had more raayot in the other teshuvah, but al kol panim, minhagim is not to for one who is 
makpid and nowadyas all are makpid, peshitah and don't change. 

o Doesn't impinge on kibbud av - not calling someone else by father's name - because that only 
applies in front of him, so just call your son a nickname in front of father. 
• [reverese of the Ezra Dweck story with Rav Ovadia] 

• Shut Yehudah Yaaleh 2 EH/CM 106 (first teshuvah) 
o Half name 
o DHY above 
o Also all the avot are called yisrael and it's fine. Not a raayah gemurah, but it sufficed with 

reiyah rishonah hanal. However ??? 
o But evne though it's mutttar, we're choshesh., sakana > issur 
o Adding a letter that makes an audible change would be a solution, raayah from Yov become 

Yashuv, add "man" to the yiddish version of the grandfather's name, so if the grandfather is 
yitzchak dov, say that the grandson's nickname is berman, say it in the keriat shem, and 
everyoen will feel good 

• Sefer Chassidim 549 - nichush, if you're makpid it'll bother you. 
• Shaarei halcha uminhag 

o Different minhagim 
o Sepharadim are not nly ok with it, they wantit, kibbud av 
o Ashkenazim davka don’t want 
o All depends on your minhag and who you are, etc 

• Chelkat Yaakov Yd 136 
o Mother doesn't want t name after mother in law because her mother has same name and is 

alive. 
o Dmei veladot lebaal, milah on the hbusbamd, so keriat shem also, lichaora can't stop him from 

being mechabed his mother > mother in law 
o But then it'll always be his choice… then how did the Imahot decide?. Daat zekenim.  
o Lichaora olah imo and if th eminhg hamakom is to be makpid she can be as well 
o But is this really a kepedah? 

• Close read of the Sefer chassidim 
▪ Two statements - goyim calling their children by their father's name no issue, Jews 

are makpid 
• Dehaynu, namin baby after his father, Joseph I, II, and III, like they do 

nowadays 
• But it’s not mashma that way from the chida and kepeidah 

▪ Some don't call after living people 



• Even if naming after others, don't do after the living 
• Don't asks Kashya from the Gemara, same asnwer as the stirot to Tzavat R' 

Yehuda heChassid - amoraim had a lot more zechuyot and were certain 
nothing would happen to them. See SDC Chattan veKallah 5 bearichut 

• So for a grandson, if the naem is just similar to the grandfather but is really for someone 
who's already passed away, it's fine.  
▪ Raayah fromthat same SDC in the middle says that all these kepedot of similar 

names don't apply if you name after the living. We're clearly not makpid (The 
suggestion that it's a zilzul bichvod av because you'll call your husbadn by his 
name in the same house doesn't apply to us - all us sepharadim call our spouses 
by nicknames/endearing terms. Man delo makpid lo kapdianan leh).  

▪ Aseh lecha Rav 2:57 ankes trhe same points lekullah – those who are meikel on 
grandchildren will bemeikel on ryhc 

• Maybe parallel to machaloket calling people by father's name that is common shelo 
befanav, which would make it another example of ashkenazim like Rambam and 
Sepharadim are like Ashkenazim 

• So it's talui on kibbud av not sakana 
• Hard to say follow the minhag in New York where the lines of kehillot are so blurred 
• And unfortunately people only use their hebrew names for misheberachs nowadays 

and isntead use secular  goyish names 
• Certainly can just add an extra name, just like it works by in laws even by letting you 

add it now, kol sheken it should work by naming after the living 
• Afterwards I saw the Mahari Assad, bu the Sdei Chemed's says it depends on minhagim 

like I explained, vehabocher yivacher 
Mimaamakim 5:13 
• Called baby after husband thinking he's dead and then he came back, father wants to change it now 
• Mekorot in Gemara and Ramban 
• But nowadays we only do for metim 

o Midrash Rabbah Toledot - R' Yose - Rishonim knew their yichud by events, so named their kids 
after events. Nowadays we don't know our yichud, name after parents 

o I think that means with the throwign around of galut, better to follow yichdu with ancestry, 
which is also foundin shas that they named after their ancestors, no proof to this about life or 
death from there though, just grandparents isntead of parents 

• If not yichus, then kavod - abayeh = nachmeni 
• MK 25b named baby after father at levaya , but that's not a full raayah 
• Doeg is but really isn't a raayah., because they gavbe the baby a siilar name not actually named afer 
• Rambam says it's ok to call other people common names even if one's father has the same name, 

but not an uncommon one. Radbaz conjectures it's because it's a zilzul for the baby to be called 
• Tzavaah -  

o migth be to not call spouse by parent's name, similar to radbaz 
o True might nto be for everyone, but we should be choshesh 

• I pasken, listen to the ffather and give the kid a differnet name. kibbud av vaem is a big deal. Change 
it legally too like the father wants 

• Nefesh HaRav pg 244 - Reb Chaim offered to be sandak if they named the rav after his father, that's 
why the father's side went first, the rav would tell the story and see if the guys figured out the issue 

• Mishneh Halachot 9:248 
o After seeing what Rav Oshri wrote in Mimaamakim 
o Raayah from bonyan ben benyos Eruvin 85b (seems like he misread the story) 



o Yerushalmi Nazir 4/Tosefta Niddah 5 story with R' Chanina ben Chanina 
o You're right. Yehuda yaaleh already said it 
o See from his case that he added man to ber that we ry to kewep the original name, same as 

avraham and sarah, so that, too 
• Shalmei Simcha  

• Pg 452 – not full kibbud av if you add a name 
• Pg 458 – if the mother is Sepharadi and father Ashkenazi, it’s ok to do aftrer th emother’s 

side, but the father cannot. 
• Chashukei Chemed - sepharadi grandparents divorced, shev ve'al name after the grandfather, 

because either way you name will cause problems, not chayav to start off with mother, so do a 
totally different name. don't igive any abnormal names that will embarrass him later in life. 

o  
  
Rabbi Lamm Beis Yitzchok 5747 
• Maternal grandfather wanted to be named after grandson even bachayim 
• Sefer Chassidim - two peshagtim 

1. Don't think that it's chukot akum to name after livign parents,  
2. ?? 

• Regardless, clearly just a matter of minhag, follow whatever yours is 
• But it's a minhag mitaam neder, how often does it happen after all, rather mitaam al titosh torat 

imecha 
• Who says we have to keep this minhag if it's from the times of the Rishonim in the Yudenrenand 

we've been scattered? So what we're called Ashkenazim,[בענין מנהג] 
• It's a weak minhag, Must be from chassidei ashkenaz and on, not a minhag chashuv (in the sugya, 

that it can't be mattired ;e'et hatzorech) 
• Some say it's an issur - lack of mora av to call his name, but Yehuda Yaaleh rejects that as too 

subjective 
• R' Moshe Green, sat on YU Board of trustees- my father was named after RJJ because his father 

went to RJJ to ask which gadol to name after and RJJ was sick and on death bed and couldn't talk 
and was meramez to name after himself. Told this to the latter's dayan who confirmed with RJJ That 
that's what he meant 

• So can be meikel because it’s not so a strong or accepted minhag in the first place, can be meikel 
bemakom tzorech - to be mefayes people - so if the grandfather and father don't mind, retzono shel 
adam zehu kevodo  

• Beinyan kavod of grandparents 
Aseh lecha Rav 6:69 - ZT 116:83 - GRA - name child after deceased sibling just add a name 
Yabia Omer 5:YD:21 
Yalkut Yosef SS 2 10 

2. Grandparents evne if still alive, father then mother, unless mechilah and other considerations like 
TC or one side already passed away 

3. If doing both, do father's father first 
4. Ashkenazi husband and sepharadi wife, can name after materanl grandparents bachayim 

Halichot Olam 8 pg 154 
Netivot HaMaarav pg 139 
Nahagu HaA'm - some are makpid in Morocco 
Ateret Avot vol. 3 pg 80 
• Tunis and Algeria did it, not in Moroccoa 

Also in Iran apparently they were makpid in some families 



 

[JMA – what about naming after ½ names  ] .  
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