בית הוראהשע"יביתהדין
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ביתדיןירושלים
לדימ ממונותולבירוריוחסין
שאלתכתיבת שםשנוסףלחתן
קודםשהוחזקבו

תיקבית הוראהשעייביתהדין מס' ז-20שא

נושאהשאלה
חתן ששמומלידה "משה" ,שינה את שמולפני החופה-עפ"י עצתיועץ לסגולות-והוא מעתה
"משהיוסף" .בכתובה נכתב שמו "משהיוסף" למרות שטרם הוחזק בשמו החדש.

השאלותלדיון
א .האם כותבים בגט ובכתובה שם שטרם הוחזקבו.
ב .נקרא מלידה "משהיי והוסיף לעצמו שם "יוסף" להקרא בשני השמות כאחד ימשהיוסף",
האםאלושני שמות או שם אחד.
ג .מההדין כשהשם החדש שטרם הוחזק בו נכתב בתוספת לשםהידוע.

תשובה
א .נגמ'נ"נקסזנ 6מרלסו רבסונףכרחיננתסכי 6מר רככלטסוחזקסמוכעירכלוטיםיום6ין
חוטטיןלו,ופי'רטכ"סרכלכךhSסיסמחליףטמוזמןמרוכספןיוודע תכר.ופתק תו"עמו"מסי'
מטמעי'גכלפסומזקטמוטלוטיסיוסכעירכותכיןקותומסוקיןחומטיןטמ6מינםסמולעמותקנונים
וכטו"תפרד"סכללטוסי'דנסקל כתרגרטנתגדלכיןיסרבלורוסלים66טס06 ,יוכללקרותלע5מו

6יזסמסטיר5סכגוןפלוניכןפלוני עםכינויוויכתוככךככתוכספלוניכןפלוניעסכינויוויחתמועריס
כתוכספינסכתוכסכיוןטל6מוחזקכעירכקותו
עליו6,ימיתזיכמיקרם6יל.6וסטיכסרוסם
~niba
טסעדסיוםסוס,ונמ 65מטסם 6ת6מתוכל6כתוכס.וסכיךר6יסמגיטיןלדכססקפידוחכמיםמי
טיםלומניטמותכטסימקומותט5ריךלכתובטניסס"לbsn6ס6ססלידיספמדכגוייתכתוכתס,כ"ס
מיססחזיקלוטסכ6ותסמוינסעדסיוםסזסועתםhsליקרךלומסמדםולכמכוככתוכסדל56ייתינן

תעב

פסקידין-ירושלים
-

-

ליה,כיסיוםולמחרכפתוליךכחוכתהיקמרול6ידענוטסזסמיהו,6ו6פי'יכתוכמסכינויו %מסני
כיוןמל6כתםמסמעיקר.וסכינןרטיהמירוםלמיגיטיןפ"רמ"כדסיכ6דסינס 6תממו6פי'כתםעם
כלסםמיםליקינומועיל.ועודסכיךר6יסמכ"כ קעכ 6מנייוסףכןממעוןהדריםכעיר 6חתקינן
יכוליןלהו5י6טטרומזהעלזס ו6%תריכוללסו5י6מט"חעליהן,כיקדיעטויסלמו.ומס6נו5ריכין
%ך,ט6חד מהסיפנה 6תצמוויכתוככמטרי5חקכןרבוכןhSh.ודבי b~bלטנות ו%תוכטסhSn
ןלחתוסעלים.ע"כ.
הוחזקכו,סטרזהכמבןוליחיהדתי.ס"נכעכסווכמקןר*תיסדמיךובי
יb5tsהומזקbSbעתהע"יכתיבתהכתוכהרופה
וכתבכפויתהת"סכמהע"זמ"כסי'יזמהרק"םמייר
ןה"נ 06
%תזיקעלמוכזהסרס6 ,כל 06מחזיקעלמופםיט6סיכוללמנות,וכסנייוסףכןממעון5י
הפחדרולסלמחזיקעימומלואיסיוםכמס 6חרתוליכ6מנייוסףכןטמעוןכעירסז6ת6 ,ךמיירי
כרולס%תוםהיוססטרוזפh~bלטנותממוכפעתמעמה.עיי"ם.וכסו"תתת"סח"וסי'מ6כתכ 60דס
סכ6לפנינוורו5הלהמליףממו,הל6משטיסככליוסממסניסממותמלהוליס,ועדכ6ןל6גתמכטוbSb
כמתכקותוהיוסוקורסמותו6חרטינויהטסנכתבגט,כוסנתחבטו6יחייטינןלקותוהטסכיוןטל6
נקרםכועדייןS~h,זולתזסס5טיסיוסמ6ןדכרסמיה,וסגמ'כ"כקמומהזכירססלוסיסיוסמיירי
כחסםרמזיות
.עיי"ם6.מנסכמו"תכ6רי5חקt"D~Sbסי'חענףהכמבדמינויהטספריך%תזיקכול'
יוס,ותידם פס ם6סטינס"מוכיןכתיכםלכתינסכיון דכטעתנתינה ככרמחזיקעלמול'יוס כטס
סעדם,כסר.עיי"ם .מכו6ר ממכלריצחקדפיןמינוי המס נקכע bSbלתחר טהוחזקכול'יוס,וכ"כ
שפויתכתכסופר f"D~Sbסי' ק6כססהנטפטוטסי'קכטמ"ק5ג,וכ"ככטו"ת6סל6כרססלסגר"6
ק6רפעלעםמי'טזהוכ6כמנחתי5מקח"ימי'קלכ,ול6כמט"כסמת"ם,ולדעתם"5לדט6נימינויטס
מחמתמולידקלך6יתליסונקכעכחזק,וע"כ6יןקריךממזקתל'יוס,וכממ"כהחזו"r"u~sb6סי'5ג
יסינוימס מחמתחולינקכעסמוכיעת6נמיסעפ"ידעתמו"ל
6ותיז,ופס6ותכ6מוסיףהמזועןיע"
דיטעניןטינויממס6,כלכטממנססמו מחמתכריחהוכיו"כ6,יןזסמינויטמו6h~b,דרכ6ע"יטינוי
סקרי6סכפיכלנממייכמינויממו,וזסתלויכיתרוןמסכרהוהידיעס.ועיי"ם6ותלחומלינועניןטינוי
סקסל16דוקם כמעתתוליbSbככלזמן,ושינכוכגדרססכסבקינוןעטרהhSh,כנוונהמ5ד ס6דס,
וקרישתשנפיססגי.וכתזו"6סי'5כ6ותכוכתכעלדבריסטו"ע f"D~lhסי' g>pסעי'י
:יוסףכן
סוכתביוסףכןטמו6לפסול,ויםמיבקומרס6סנם6תל6ת.65וכרמ"א:ודוקא6סמוחזק
טמעוןמג'ינ
כמסהפני6כלכל16הכית.65וכתכנחזו"6שכהעיזה6יהומזקנר6סדל6מהניכימככמדינםל'יוס
ודעתולחזורלעירו,דל6קמרוכ"כקמוכל'יוס6ל6להחזיקמנודעמל6סיקרכסמו6,כללמנות 6ת
הטסשינו6ל6כיסינמקבעמרשוילכתובעירושותהמעירטיומככס6rbזלינןכתרסמזקתממווסמם,
טעיקרהכרתמססאיםסו6כעירו,וכלמדעתולחזור6יןכותכיןעירו6ל6סר6מונהoo~aqbל'יוס,
בחודםלדעתסטור,וככ"יכתובכדיןזסל'יוסטדעתו%מוותועת
ו6ףכשיןדעתולחזוראפסרדקריךי
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תעג

סטורוממרדכי.עיי"ם.
שנידיןדירן מנקרץממומלידס מטסועפ"י ע5תיועןלמגולותסומיףלעלמוטסיוסף ,כמנסלדכרי
החת"ממידטסחליףממו6יןנורךעודכחזקתל'יום,וכותכיןממו החדםכגט1ככתוכס6 ,ך %עת
סכ6רי5חקוסכתנמופרוהחזו"6נרמססכלעודל6מוחזקכממוהמדםכפיכללכלהפמותל'יוס6ין
לכותבו,וכןפסקסגר"םקרליןז"5לכעטרתמלמהמ"6סי'מוכסממטותכמוףח"כ,וכהו"כגיטיןמי'ס
6ותלבנולםסכינודברי התת"םמנ"לדפטוט %דמינוי ממס5ין5ריךל'יוס).ומע"פמסחררת סקס
כעטתםעפ"יע5תיועןסגולות6,יןלסטוותסלדעתהכקרי5הקוהחזו"6למינוימחמתהולימסידמתחלף
ימס מחמתחוליסו6טנקכעממוכדעת6נמיסעפ"י דעתחז"ל
סמו,מסרילפימט"כסחזו"6עניןטינו
דיםעניןפינויהמם,וע"כ6יןגריךל'יוסלמזקתממו56לה6נטיס,ממ"6כטינויטליועןסגולת,מקטם
%מרעליומהוךעפ"ידעתמו"ל,ויותרדומההו6למם"כסחזו"6למטנהסמו מממתכריתםוכיו"כדלין
םלברר 606כןנמתנתה
זהטינויטמו6,ל66דרכ6ט"ימינויסקרי6סכפיכלנתחייב"ינויממו,וע"כי
קריניתוכפיכללטססתדסכמיגללעלמו.וכלעוד %סוכררסטכןנמתנתסקרינית
וכפיכללמססחרם,
6יןלכתובקותוככתוכס.
ב.כתס"דח"כסי'רמוSh~1כענין6דסמנמתנססמו מממממולי6,יךכותכין,ר6וכןטמעון16רקודן
דממקריממעון.וכתבסתס"ו :דעכיזהקרוכלמתימניסומהלסחזרנוגטלסוליכוללנ5סוטוסיסעמנו
פסמסר"יכר6נ6ומסכמנוכולנולכתוכמפסדמתקרייסורס,וסכיממסעכמרדכיפ'המולםדכותכין
מריסדמתקריכרסול6כתכינןמריסמרסדמריססי6עיקרסמס,כמוכנ"ררמססטניעיקרכד6ית6
כממ"ק .מ"מהכותברבוכןהמעוןל6פסליכןליהכללוהעריסודקיחותמיןרבוכןהמעון ,וטעםיפה
לחלק כרכר .עכ"ל .וכתכ כטו"תכיחבפריססי'5ז דסיכ6טכותכיססני ממותכ5ירוף ,מ"מיכול
דוקותטו.
להתפרם"הסמניכמותנפרדים,ומסניפוידומיךדכינוימספמס.ועי'חזוקןסי'5ג5ותי
םלחקור ס6ססמו סתרם"מסהיוסף"הו6סם 6חדהמורכבמסני הטמותכיתד16 ,
ו6ףכנידוןדידןי

,וכמוממוכחכפס"ד.
מבסכסניכמותגפרדיס,וסכניפוידומיךדכינוימבפחס,וכמב"כדכיתויפריס
ו6סנקמרהלחרימהוסיףטסנהפךטמולהיותמורכםמטניסטמותכיחד,י"לד6סכתברקטס 6חד
יססס.
מהססויטינויהטס6,כל 06נקמרטיםלועכמיוסניממות06 ,כתםרק6חדמהס6יןזסטינו
ןז"5לח"6סי'מ6ותככתכדכמטינומססכטל16סלמסיםכוס
ג.כטוית עטרתסלמסלסגריםקריי
מתיריעותות'6,סמינומסהכעללמס6מר,כ'6ף 06ככרנכריעס6יןזסטינויגמורלפסול 6ת סנט
מ5דדינךדסיגסטססכעל,וכגוןםיודעיסברורמהססמנכתבכגטהו6טעות,מ"מטסהכעלמסרכנט
דס6כתוב כמס6 ocחר6 ,מנס 6סמפינויסו6כמוספת6ות כטעות ,לפטר %מר ממסחרססיודעיס
60ותזוטעותוסלהמופרסו,6הו"לכמיםל6נכתכסוכמר.ועיי"םכסוףססי'טחקרכס6ממ5ריכיס
סלומיסיוסכדיסיוחזקסמוסל6דסלעניןכתיכמוכגטוטטרותכד6ית6ככ"כקמז06 ,זס מטעססכל

תעד

פסקידין-ירושלים

זמןטל6הוקבעממוכמסךטכסיסיוםמיוםטקכל6תססס6,יןעלזהעדייןויןמסממריומו"לכמו
טל6קבלכללטסזס,ורקלחריט*מיסיוססו6דנקכעסמומל 616,o~hפטר*מרדכרגעסר6מון
מ6דסמקכלמסרתוכןוכי
'מו"לככרפסוb~h,דמ6מרםל6ידעוממסזסעדעכםיו,ל6עדיףממס
סנטתקעטנכתככגטמפסול,ומכ"םכטססל6סיסלומעולסורקעכטיוקבלמסזה ,ו%ידועעדיין
ממסזס 56ל6כטיס,ודקי  h~btלכותבו כגט כלזמן טל6יומזק כמטךטלוטיסיוס.וטי' סוף ח"כ
כסממטותטכתכנפ"מכיןסני5דדיס 66מלסחקירס.
ויתכןנפ"מכיןס5דדיסכפופןמכתב6תמטסמידוערקטסוטיףלומס חדקטטרסמוחזקכול'יוס,
ם ככרדיןמס6,ל6סדינוכנטתקע,
ט6ס6יןעלסטסמחדםדיןסםלקמרי,ס"זמינויטס6,כל 06י
י"למקינופוסלכסנכתככחוטפתלטסהייוע.
אברהםדובליין.

*

ב

י מס טכתכידייש 60כ"דטליט"6י6ףדפיןלכתוב מס טטרס סוחזקל'יוס מ"מ  06כתכ6ין
רזיית
סכתוכספמולס,נרקיססדכריס.ו6וםיףעלדכריו.
מסטסטיםדסתת"םס"ל~hoדכעיסוחזקל'יוססו6ככופןדמוממיןלרמזיות6,כלכמקוסד6יןחוטטין
יזס
לרמזיותל6כטינןל'יוס.מנס5ע"קמוכריסנמו"יכ"כעלדףקמזכד"ססוחזקממו,וז"ל:דודני
סמו"% ohכןנודעסיסכדגרס6יןטמוכן1nfsרככזס .ס%ך "%כתניכן*סלטוס"b~bתוךזמן
זס עדמיס6מוחזק כטסזהל'יוס ,ע"כ .נר6סמלכונודעיקר מתקנס הוםמפני מטםרמוזותוכעי
ל6מזוקיל'יוס6,כלסדיןסו"6דליןכותכיןלמוס6דס"תוךזמןזס"51,ע.
ומסמסכיךדסחזו"6חילקד6סמינםמחמתכריחסוכרומסכעיהוחזקל'יוס6כל 06טיכס ממסתחולי
ל6כעיסוחזקל'יוס"5.עמדכריהמכי"טת"6סי' קכס כמעמסכממדפסינוממו מממתמולי"מי5חק
להיים"נניסכנ"םכפרסוםגדולוכססכממסניגורוקרוכיו,ונוחרמטסטסחליפוטמונתןגט%סתוכדי
סל6תזקקליכסוכחכוכגטי5חקוכלטוסלחרון,כיל6ידעומסדרימגטממינויסטסכיסיןככיח
סחולסככעספסינוסרסככיסכנ"ם.וכתבטסהמכי"טוה6ד6מרינןדכסינויסרסכותכין"טססטינוי"
וכלמוסוכו'מיינוכטהטסהסוףסגורכפיסכלוניכרככרכלותוממס,ס6ל6והכיל,6וקינומלויכמס
סנתפרססככרססהטינוי6ל6כפסוקכנרסטרומורגלכפיסכלטקוריןקותוכטסהמניוקור6יןקומו
י 06כסתמיתזמן,ו%תחילסר6וי%תוכ רקסמ0סר5מוןכיוןטל6
ככלעתכמסספני,וזס6י6פסר
כ
מורגלכמסהסניכפיכל.וכ"ממסרמכ"סכפ"גגירוסיןהי"גוז"ל:מיטיםלוכ'כמותוכן6טסטיםלס
כ'במותכבמגרםכותבסמווממס"טסןרגיליןכו"וידועיןכוביותר.ע"כ.הריטפריךטיס6הפסרגיל
וידוע 60ל16סכי6יןכותכיןטותו,ו6ספיוכותכיןמססמנילכדמיהקרוב0ל6לסיותגטכללומותרת
ימממתחוליו6ףדנתפרססכפולמוסגדולמ"מכלסל6תורגלכפיסכל
ליכס.עכת"ד.מכו6רי6ףפינו
6יןכותכיןקומו"51.עכדכדיהחזו".6
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61פטר~וסיףעוד טעמך6מרינ6וכדיעכוטכתוכסכטרם.וסוך דסרמ"ססוכךכטורחו"מסי' מט
מ"לדסיכ6דסטטרלחוכתו"וקרצוליסועני"J"ubדל5סומזקל'יוססוססטרכסרוחייב.וסכ"תטס
כתבדסו6כדיעכדלרכללכתחילסל5ממכינו "h~hדקרוליסועני" רק 06ככרכחכווסוסלחוכתו
כטר.וכ"מק5תמסטו"עטססעי'דטכתכ"~obכתכככרחייב" מטמערסוסרקכדיעכדb"h3 .כנידון
דירןממתכרךדכיוןטטינסמטסעפ"יסיועןולמגולם"קרוליסועגי"כטססטני,כדיעכדסכתוכססוס
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מסקנה
אףשאין לכתוב שם שטרם הוחזקבו ,מ"מ אם כתב את שמו הידוע בתוספת שם חדש,אין
הכתובהפסולה.

