
 ירושלים - דיןפסקיתפב

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותליימ

 ל"חי" שמו את והחליף  "חיים" שנקראמי
 -שב 300 מס' הדין בית שעע הוראת גיאתיק

 השאלהנושא

 חיים והשם ל-"חי" שמו שינה התורה דרך את שעזב ולאחר "חיים" עריסה בשם שנקראמי
 הגירושין של בי"ד במעשה כדבריו. הראשונים", חייו בדרך להזכר שלא "כדי לגמרינשתקע
 בכתובה שיכתבו מבקש שלו שניים  בנישואין מעריסה.  שמו כלל נזכר ולא "חי", נכתבשלו
 שמו מזכירין שנשתקע הראשון שמו קיצור שהוא בשם הנקרא האם בגט. שכתבו כמו"חי"

 ובכתובה. בגטהראשון

תשובה

 סני לו טים מי מי"ג: מוף פ"ר וסגמ"י ר"ת כטס פסח מו"ס ממרדכי 3סס קכט סי' f"uo5b סכיינתב
 מרגלית מוקל ממוקל בולטך כילי כשן ס"ס קיטור סו6 06 סר6טון, ממטס יו65 סטני ומטסממות

 טינוי. ול6 כינוי ל6 זס דמין כלל סבני מס %תוכ 6"5 חקין, י5מק כונסי בנימין פורס 5פורסמרגליתך
 מוקל כטס דסמכירו כדבר, לעז 5ד דליכ6 יח סי' ד סער מ6ליסו כמכתב וכיקר טו. סעי' כסו"ע פסקוכן

 ס6ים קותו דסו6 %ל סו6 וניכר סו6 ידוע b~h 6חר טסו6 5מר יכוץ ל6 טמו6ל כגס כתובכטיר6ס
 לכתוב רולס 06 מיסו טס: וכרמ"ח סרס. קי5ור מסוף יודעים כסכל כס ס"ק כסגרים וכ"כ מוקל.כנקרץ
 וקין חנולס, דמתקרי6 חנם כותכין חנולס לטס טטינתס דתנס כתם כ 6ות נטיס ממות וככ"ם מזיק.קינו
 סר5טון סס גטתקע 06 דקיי"ל צמות לם5ר דמי ול6 נסתקע, ל6 16 סר6טון טס נטתקע 06 כיןפיקק
 סנטתקע, סס נקרץ ל6 סר6טון ממס גס נכלל ססני טס דכתוך סכ6 דט6ני סנטתקע, טס כותכין6ין

 קרינן דל6 מכ"ט על תמס יט סי' תכו6ס פרי דכתטו' סס ספת"ס וכתב סר6מון. טס על מורסדכינויו
 לטס וכרסו כך מתוך ססני סס מזכיר וכם6דס סטני, ססס כתוך נכלל סר6טון טסטס מסוסכטתקע
 צותן יצמרו טל6 מטעס רק סו6 סטני כסס לן סגי דל6 דינך ס6י וס6 לפתור, טכר6 סו6סר6טון,
 ממזיר עלמו ססני טס מכ"ם מכרת ולפי סמתגרסת, זו ט6יגס סטני טס כגט ירצו 06 סר6טון טססזוכרין
 דסכרת וכתם תכו6ס ספרי תמיסת דחס עצמו וספתאח זו. ס6ינס יצמרו ו6יך ידו, על סר6טון טסלזכור
 נטתקע, נגדר צינו סטני כטס נכלל Ssb 06 סטני מטס כמוך נכלל כט6ינו דוק6 סו6 דנטתקע סי6מכ"ם

 וכתכ סמסרי"מ. עפ"י מעם םי' ת"ו מסרם"ס כטו"ת גס כתכ זו וכסכרך פו. םי' מסרי"ק כטויתכמדולר



תפג הדין בית שע"י הוראהבית

 נחלת כטו"ת זס לענין ועי' נתנ5ל, לכתוב יט נתנ5ל מל קי5ור טסות תנ6 כטס דס"ס רו סי' 5"5כטו"ת
 ח. סי' ח"6 15"ם וסו"ת ל6 סי'דוד
 כתו 5'מן" ונטתנס "מנחס" עריסס כטס מנקרך כגון 5מר, מס טל קי5ור לסיות יכול סמם כמקי5ורכמנס
 ממפיק קינו מנמס וממס מקודם, מטס ועיקרו סו5יל מן", דמתקרי "מנמס לכתוב ט5ריך טס מקירסטית
 מן קי5ור b~b ם5ינו לחקין דומם וקיני למנחם, דוקק ולקו מנמס מל קימור גס לסיות יכול ד"מן"כיון
יומק.
 כותנין ט6רקס, נקר6ס ולת"כ סרס סיס מעריסס טטמס ד6מס כתכ יט 6ות מכ"ם טל לטמותוככללים
 וקעתו מכ"ם על מולק קפג ס"ק מקומר גט דכם' ספת"ט וכתם מויס. דנקודות כיון סעריסס כטסמרס
 3כו"ע. יו65ין וכוס נקרנית כקמר וכותכין נטתקע, 06 כלל ערימס כמס לספגיח6ין
 6ת גס דכותכין טו סעי' קכט מי' סרמ"6 כתכ מנן, 6לחנן כמו עלמו, כפני טס לו ים סקי5ורו6ס

 וכן הנן, יוחנן 16 תנן, מנניס וכן יוסי, % וקרו יוסף פטמו מי דס"ס עם מ"ק פטוט מגט וכתכסקי5ור.
 bSb כתכ hS ו6ס חנן, דמתקרי ללחנן דכותנין סו6 דוק6 ד%תתילס ועיי"ם וחילל. ויהי5ל כרוך,כרכים
 ד"6 כסס כתכ מיכל ליס דקרו מיכאל כטס ממות וכס' ללחנן. סמו דעיקר דידוע כיון כסר, למודללחנן
 מדר על ממיס וככרכת לת. ס"ק כפת"ח וסומא פמוט, סגט עכ"ל 51"ע. פסול, סגט מיכל כתכ ל6ד6ס

 סמו טינת ו6ס כח. סי' פ"ר גיטין וסים"ם סלכום דכ"כ כתכ סו O"D כ 6ות יוזפם ר' למסר"ססומות
 לטס כאותיותיו דומס פססינוי hSb סקודס, לטס ככינוי 16 כקי5ור רק ול6 הטס 6ת לסגות כדיככוונה
 5ות קנביס ממות a"5o על ספת"ם סכינו כג, מי' ח"כ r"~DJh כטוית סמת"ם כתכ אותו, ומזכירסר6מון

 ומס לגמרי, סו6 6מר הס די5זעף יוזעף, ממכונס יוסף לכתוב דקריך לי6זעף, טמו ממחליף יוסף לעניןי'
 סוכו יכ, 6ות ונטיס טמות כסף טירת כם' וכ"כ כידוע. ממם מגוייס כסס מעכרי ממס למנותמתכווניס
 ול6 וכרסס, ממו סיס דמסתמ6 סגר, כלטון obob~sb אותו טקור6יס כמי עד, מי' מיס ימחקכמנחת
 כקימור דמוי סו סי' t"u~sh מרדכי כלכוסי ודלך ohoh~sb, סמכונס וכרפס לכתוכ דים מטס, קי5ורסוי
 וכרסס. רק וכותכיןסמם
 םל6 כדי סר6מון סמו 6ת לטנות ככוונס חי לטס ממו מינם ומח"כ חיים מלו סעריסס ממס דירןוכנידון
 סר6סון טסטס טכיון סליט"6 5ייזנטט"ן סגר"נ ע"י סליט"6 סגרים"6 מרן כוס סורס עכרו, 6תלזכור
 ס6הרון. סוס 6ת רק כותכין נותקע, ככרמייס

 לזין. דובאברהם

ב

 "חייך", ממטס bSb "חייס" מסרס קי5ור ם6יכו ~יות יכול סרי "חי" לעלמו טקר6 דידן כנידוןלכ6ורס
 כקריצת היגוי סים ו6ף %. פסוק f"9D 6 כמלכים ממוזכר יריחו עיר כונס טל כממו "מילל" מסטס16
 הל קיצור טסו6 "תנ6" מטס גרע ל6 מ"מ כמיריק, טסס "מילל" 16 "חייך" לכס כפתח ססו6"חי"

 "חייס לכתוכ ים 61"כ כינמי. בנימין כעלטך, כילי מפטמות כ"מ וסוף צמרת. ונסגס נקרץ טג"כ"גתנ6ל"



 ירושלים - דיןפסקיתפד

 דמיתקרי מנמס לכתוב 5ריך "מנסס" ומל "מנמס" מל קי5ור לסיות סיכול טכיון כמן כמו חי"דמיתקרי
 כנד"ד. ס"סמן,
 ממטס קעור טס ססו6 מסתכר יותר 6"כ טכיתי, כינס תיקל 16 תייק טל 6ל1 ממות הכזמנינו מכיוןוקולי
 כרס טכיתיס. הסס ו"מנ"ס" "מניס" מטסות קי5ור סו6 "מן" מחל"כ "מי56', 16 מ"תיי5" ול6"מייס"
 טכית. טס טוס "יתילל" מסמס קי5וי סו6 416 ~ון יטעדיין
 יתכן 6ל6 "תייס" למס וקי5ור כינוי טל מס רק ל6 סו6 עקמו כפני "תי" טסטס ~ון מקוס ים עדייןקולם
 סר6וי מן סיס ו6"כ ז"ל, ריקי תי עמנו6ל ר' סמקוכל סג6ון מל ממו ~כר וזכר עלמו. כפני מסטסו6
 מס סו6 "תייס" סססס נמ65 מדם מס סו6 ד6ס לכד, "מי" רק טמ6 16 מי" ומיתקני "תייס~מוס

 למס ספר ל6 דסמגרם הפטר 16 "תי", סטם 6ת רק כגט טכתכ כיס"ד סכרת סיתם רזו והפטרטנטתקע.
 כלל. עריסס טל סם %פסיס

 גיטין. פסות כטניני טכקי6ין ומפורסמים ידועים דיינים למהול והריך כמכתי,וסנלענ"ד
 דומב. הייםשמואל

 דיןפסק

 כדי רק ולא השם את לשנית כדי בכיינה שמי ששינה כיין שליט"א: הגייש"א מיד היראתלפי
 השני. שמו את רק כותבין נשתקע, הראשון  והוום אותו,לקצר




