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קריאת שם לבת

נהגו לומר מי שברך ולקרוא לבת שם בקשר לעלייה לתורה, ויש בזה כמה שינויי מנהגים - אם דוקא בשבת הראשונה, או 
אפילו בימות החול - בבו"ה, עי' באורך בתשו' מנחת יצחק. ובמצב הנוכחי שאין לנו קרה"ת בצבור כי כולנו עצורים בבתינו 
- בבדידות, דבר פשוט הוא שאין זה מעכב, ואין להמתין עד לאחר שנצא מן הסכנה, אלא קובעים ההורים שם לבתם, 

וקוראים לה בשמה.

שיוכלו  כדי  תומ"י -  שם  לו  לקבוע  הנכון  שמן  הגרמ"פ  כתב  כבר  ג"כ  סכנה  חשש  איזה  מפני  בריתו  שנדחית  בבן  ואף 
להתפלל עבורו. כי המנהג שהובא בס' מטה משה לקרוא שם לבן בשעת הברית [כי שמו של אברהם ניתן לו בקשר עם 

הברית] היינו במצב נורמלי שהמילה עומדת להתקיים בזמנה, [ועי' בס' נשמת אברהם (חיו"ד עמ' קע"ד)].

With regard to the issue of naming a daughter while quarantined in our homes, the usual practice is 
to name a baby girl in shul aft er the father receives an Aliyah to the Torah. Th ere are several diff erent 
customs with regard to the specifi cs of the naming. Some have the custom to wait until Shabbos, while 
others give the name on the next Monday or Th ursday. In our current predicament where we are unable 
to have Kerias HaTorah, the parents should simply decide on a name and begin calling their daughter 
by that name.

Even when naming a baby boy, if his Bris Milah is delayed due to health concerns, Rav Moshe Feinstein 
zt”l suggested that the baby should be named immediately so that people can daven for him. Th e practice 
recorded in Mateh Moshe to name a baby boy at his bris, which is derived from Avraham Avinu, who 
was given a new name at the time of his Bris, would only apply under normal circumstances when the 
Bris will be done soon aft er the baby’s birth. 


