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 "למען השלום": 
כאשר מותר לשנות מן האמת

כפי שביארנו בשבועות האחרונים, על האדם מוטל חובה של אמת, להסיר מדרכיו שקר וכזב, 

נעמיק  הנוכחי  ודרכינו להיות אמתיים. במאמר  כל דברינו, מעשינו  ולדבוק בדרך הישר. על 

עוד את ההבנה שלנו ביסודות של אמת ושקר כפי שהם מוגדרים על-פי התורה וחז"ל, ונרחיב 

אותה אף למקרים שבהם דווקא יש לחרוג מלומר את האמת הפשוטה.

של  מהעיקרון  כסטייה  בדיבורו  לשנות  בחובה(  )ולפעמים  בהיתר  לראות  אין  שנבאר,  כפי 

'אמת'  נר לרגלינו תמיד. להיפך: השינוי מן האמת הפשוטה מגלה מושג של  האמת, שהיא 

שמעמיק את התפיסה השגרתית שלנו, ומראה בה פנים אחרות. בעיקר, ניתן להלכות עצמן 

לבאר את התמונה המורחבת של 'אמת' כפי שהיא נראית בעיני התורה.

היתר  איך  השלום.  לצורך  היא  הדיבור  את  לשנות  ניתן  שבגינה  במעלה  הראשונה  הסיבה 

)או חובה( זו מיושמת במקרים קונקרטיים? האם מותר לומר שקר מלא? איך מגדירים את 

המונח "שלום" לעניין זה? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

"לשנות" למען השלום

נלמדת מבני  זו  ב(  מלמדת שמותר לאדם לשנות מפני השלום. הלכה  )יבמות סה,  הגמרא 

ציווה עליהם למחול לאחיהם על  ליוסף שאביהם  יעקב אבינו, שלאחר מיתת אביהם אמרו 

חטאם נגדו. רש"י מבאר שיעקב מעולם לא ציווה על כך, אלא שהאחים "שינו" למען השלום—

כדי להשרות שלום ואחווה בין האחים.

הגמרא ממשיכה לצטט מדברי רבי נתן, שלימד שאף יש מצווה לשנות מפני השלום. כך נלמד 

הקב"ה  כמלך.  דוד  את  ימשח  אם  שאול  של  מרוגזו  שחשש  לשמואל,  הקב"ה  של  מציוויו 

ציווה עליו לקחת אתו בהמה, ולהצהיר שמסעו היה לשם הבאת קרבן לה', במקום לגלות את 

הסיבה האמתית של מסעו.

כפי  השלום,  למען  שינה  בעצמו  הקב"ה  שאף  הגמרא  מלמדת  עומק,  וביתר  כך,  על  בנוסף 

שנלמד מצחוקה של שרה. במקום לגלות לאברהם אבינו ששרה צחקה בגין גילו המתקדם 

של אברהם אבינו, אמר לו הקב"ה שהיא צחקה על גילה המבוגר.

חוקת תשע"ו

במאמר השבוע אנו ממשיכים את העיסוק באמת ושקר, ודנים בפרט בהיתר לשנות מן 

האמת "מפני השלום". איך ההלכה מגדירה את ה"שלום" לעניין חריגה מן האמת? מה 

שקר  לספר  מותר  האם  השלום?  למען  האמת  מן  השינוי  את  להתיר  שיש  הדבר  פשר 

מובהק, ובאיזו נסיבות? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

תחילת הפרשה מגדירה את דיני 

הדרך  את  ומתווה  המת,  טומאת 

המלך,  שלמה  ממנה.  להיטהר 

החכם מכל אדם, אמר על מצוות 

כז(:  ז,  )קהלת  אדומה  פרה 

"אחכמה והיא רחוקה ממני". גם 

לו  עמדה  לא  המופלגת  חכמתו 

אדומה'.  ה'פרה  סוד  את  לפענח 

במה סודה רב?

הסוד הגדול, אותו אפילו שלמה 

עצם  על  הוא  ידע,  לא  המלך 

על  להתגבר  של  המציאות 

טומאת המת.

בעולם הזה המיתה מאותתת את 

סוף הדרך. לפי ראות עיני האדם, 

כלום.  ולא  המיתה  לאחר  אין 

המוות,  אירוע  של  ה"סתימה" 

לראות  ניתן  שלא  אטום  מסך 

בעדו, מהווה מקור של טומאה - 

"מחלה" רוחנית שדורשת תהליך 

של היטהרות.

מעבר לטומאת המת, שהיא "אבי 

טומאת  גם  הטומאה",  אבות 

המאבד  ממצב  נובעת  הזב 

גם  כך  לחיים.  הפוטנציאל  את 

בעקבות  באה  הנידה  טומאת 
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להודות על סיפור לשון הרע

דוגמה ליישום מעניין של הלכה זו היא במקרה שראובן דיבר לשון הרע מאחורי גבו של שמעון. 

לאחר מכן, כאשר שמעון )שכנראה קיבל איזה ד"ש( דורש מראובן לדעת אם הוא זה שסיפר 

עליו לשון הרע, אין חובה על ראובן להשיב בחיוב. כיון שתשובה חיובית תגרום למתח )ואולי 

גרוע מכך( בין השניים, מותר לשנות בדיבור ולומר שלא הוא סיפר את לשון הרע.

ואולם, השאלה היא אם ראובן יכול לכפר על חטא של סיפור לשון הרע בלי שיודה על כך בפני 

שמעון, ויבקש את מחילתו.

לעניין זה פסק החפץ חיים שכאשר סיפור לשון הרע גרם נזק ממשי לשמעון, על ראובן להודות 

היא  לכך  הסיבה  עוונו.  על  לכפר  ראובן  יכול  שבה  היחידה  הדרך  זוהי  שכן   – בפניו  חטאו  על 

שמדובר בעבירה של "בית אדם לחברו". מנגד, כאשר לא נגרם כל נזק על-ידי סיפור לשון הרע, 

נחשב הדבר כעבירה של "בית אדם למקום", ויכול ראובן לכפר על החטא גם בלי מחילת שמעון. 

במקרה זה עדיף אפוא שלא יגלה לשמעון את עובדת הסיפור )באר מים חיים, ד, מח(.

מקרה שכיח נוסף, המופיע בספר חסידים )שלו(, הוא של אמא שמבקשת מבנה לבצע פעולה 

מסוימת. לאחר שמסיים את ביצוע, מגיע האב וגוער בבנו, תוך שהוא שואל מי הוא זה שהורה 

לו לעשות כן. 'ספר חסידים' כותב שבנסיבות אלו אין לבן להודות שהאם ביקשה ממנו לבצע את 

הפעולה, שכן הודאה כאמור תגרום למתח בין ההורים.

יו"ד רמ, מא; קיצור שולחן ערוך  )ערוך השולחן,  ובכמה פוסקים  )סז, טו(  כן נפסק בחיי אדם 

קמג, ו(.

לשנות מן האמת באורח קבע

למרות ההיתר )או החובה( לחרוג מן האמת למען השלום, אנו מוצאים ב'יש של שלמה' )יבמות 

זו רק לאורח אקראי. באורח קבע, אין לשנות מן האמת גם למען  ו, מו( שיש להגביל הוראה 

השלום, שכן יש בכך משום "למדו לשונם דבר שקר" )ירמיהו ט, ד(.

 עיקרון זה נלמד מתוך דברי הגמרא )יבמות סג, א(: "רב - הוה קא מצערא ליה דביתהו: כי אמר 

לה 'עבידי לי טלופחי' - עבדא ליה חימצי; 'חימצי' - עבדא ליה טלופחי. כי גדל חייא בריה, אפיך 

לה. אמר ליה: איעליא לך אמך. אמר ליה: אנא הוא דקא אפיכנא לה. אמר ליה: היינו דקא אמרי 

אינשי דנפיק מינך טעמא מלפך, את לא תעביד הכי שנאמר 'למדו לשונם דבר שקר'".

כלומר, אשתו של רב הייתה אשתו מצערת אותו בכך שכאשר ביקש ממנה עדשים, היא הכינה 

לו קטניות, ואילו כאשר הוא ביקש קטניות, היא עשתה לו עדשים. כשגדל חייא בנו של רב, היה 

הופך לה את דברי אביו: כאשר אביו ביקש עדשים, הוא היה מבקש קטניות, וכן להיפך. אביו 

זה שהופך לה את דברי אביו. בתגובה לכך האב  והודה שבן שהוא  לו שאמו השתפרה,  העיר 

שיבח אותו על חכמתו, אך גער בו שאין לעשות כן, כמו שנאמר: "לימדו לשונם דבר שקר".

נצרך למען השלום, אין לשנות מן האמת  מכאן כאמור הסיק המהרש"ל שגם כאשר הדבר 

של  החינוכי  הפן  את  דווקא  מדגיש  אך  דומה,  בדרך  שפירש  במהרש"א,  )ועי'  קבע.  באורח 

הנושא(.

ולדעתם  שלמה',  של  ה'ים  של  חידושו  את  אימצו  שלא  נראה  המפרשים  שאר  משתיקת  אך 

מותר לשנות מפני השלום גם כאשר מדובר בדבר של קבע. ניתן אולי להוכיח כדעה זו מאהרן 

הכהן, שלפי המדרש היה פותר סכסוכים על-ידי שסיפר לכל אחד מהצדדים אודות הצער הכבד 

שהצד השני מרגיש בעקבות הסכסוך – למרות שצער זה לא היה ולא נברא )אבות דרבי נתן יב, 

ג(. נדמה שמדובר בסיפור שחזר על עצמו באורח קבע.

למען  שינוי  של  מובהק  במקרה  מדובר  שלא  לומר  יש  בנו,  את  רב  שגער  לגערה  בנוגע 

העדר חיים שהיו יכולים להיווצר. 

כך כל הטומאות - מת, זב, נידה, 

טומאת  ואפילו   - שרצים  נבילה, 

"מיתה  מעין  )שמהווים  נגעים 

לאירוע  קשורות  החיים"(,  בתוך 

של מיתה.

הוא  אדומה'  ה'פרה  של  סודה 

למוות.  מעבר  לראות  של  הסוד 

איכשהו, מי הפרה מגלמים צוהר, 

לעבור  הטמא  זוכה  שדרכו  פתח 

הבלתי-עביר.  המוות  סמך  את 

איך ניתן לעבור את מסך המוות? 

התורה,  מסודות  סוד  זה  הרי 

שאפילו שלמה המלך לא השיגו.

היהדות  אחרות,  לדתות  בניגוד 

המוות".  את  "מקדשת  אינה 

לחיים,  קדימה,  אנו  מסתכלים 

איסור  אכן,  למוות.  אחורה  ולא 

אל  ל"דרישה  נקבע  מפורש 

שנידון  כפי  אולם,  המתים". 

במאמר השבועי, עלינו להתייחס 

המעבר  את  שעשו  אלו  למתים, 

בכבוד  ש"מעבר",  לעולם 

בנצחיות  האמונה  וביראה. 

שאינה  הדרך  בהמשך  הנשמה, 

מחייבת  בחושים,  לתפוס  ניתנת 

הנשמה,  משכן  את  לכבד  אותנו 

ולהימנע ממעשים מבזים.

הכתוב  לקיום  שנזכה  ויה"ר 

כל  מעל  דמעה  ה'  א-דני  "ומחה 

פנים", ו"בלע המוות לנצח".
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השלום )הבן לא התכוון לשמור את מעשיו בסוד(, אלא בניסוי של הבן 

לקיים את רצון אביו. לצורך זה, אין היתר מיוחד לחרוג מן האמת )לכל 

מותר  השלום  למען  מנגד,  בו.  גער  האב  ולכן  קבע(,  באורח  לא  הפחות 

)וחובה( לשנות מן האמת, כפי שצורך להבין שלום לעולם. 

הרחבות של שלום: "כיצד מרקדין לפני הכלה"

שמאי  בית  כלה?  לפני  מרקדין  כיצד  ב(:  )יז,  כתובות  במסכת  שנינו 

אומרים: כלה כמות שהיא ]רש"י: לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה[, 

יש  שמאי,  בית  שלפי  מבואר  וחסודה".  נאה  כלה  אומרים:  הלל  ובית 

לשבח את הכלה לפי מצבה האמתי, ואילו לדעת בית הלל מותר לשבח 

גם כאשר השבח אינו אמתי. 

בית שמאי ממשיכים לבסס את עמדתם: "אמרו בית שמאי לבית הלל: 

לדבריכם הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרין לה כלה נאה וחסודה – 

והתורה אמרה "מדבר שקר תרחק"?!" על זאת עונים בית הלל: "אמרו 

השוק,  מן  רע  מקח  שלקח  מי  לדבריכם  שמאי:  לבית  הלל  בית  להם 

ישבחנו בפניו או יגננו בפניו? – הוי אומר ישבחנו בפניו". 

ההלכה נקבעה כדעת בית הלל: משבחים כל כלה כ"כלה נאה וחסודה" 

)אבן העזר סה, א(.

אינה  לכאורה  היא  אך  שנונה,  אמנם  היא  הלל  בית  של  תשובתם 

יש  היתר  איזה  שקר,  בדבר  מדובר  אם  שמאי:  בית  לשאלת  מתייחסת 

בדבר? הריטב"א מבאר שהטעם לכך הוא מפני שיש בכך דרכי שלום:  

דבר שקר תרחק". מדבריו  בו משום  אין  דרכי שלום  "דכל שהוא מפני 

למדנו שכל אופן של פיוס, כגון לשבח מקח רע כדי לתת תחושה חיובית 

לקונה, נכלל בהיתר של "למען השלום". 

ומתקשים  הריטב"א,  דברי  את  מזכירים  אינם  רבים  פוסקים  ואולם, 

פוסקים  כמה  השקר?  מן  להתרחק  האדם  חייב  הרי   – הגמרא  בדברי 

כולם  השולחן  וערוך  ט"ז,  פרישה,  שמואל',  'בית  מחוקק',  ה'חלקת   –

כותבים – על פי המשך דברי חז"ל – שההיתר לשנות במקרה המדובר 

נאמר רק כאשר השינוי מן האמת אינו מובהק, אלא מדובר בשבח שניתן 

לפרשו בשני אופנים.

י(. לשאלת בית שמאי, בית הלל מגיבים  )פרק  כן מבואר במסכת כלה 

שהכלה היא אכן נאה – "נאה במעשיה", או "נאה מבתי אבות וחסידה 

במעשיה". המהר"ל )נתיב האמת ב( כותב בדרך זו שאין אנו באים לשבח 

את יופייה, אלא לשבח אותה באיזה מעלה שיש בה – שכן בעלה לא היה 

בוחר בה אלמלא שמצאה חן בעיניו.

בפני  רע  מקח  לשבח  מותר  למקח:  ביחס  הדין  שהוא  מבאר  המהר"ל 

הקונה, כיון שבוודאי שיש בו איזה צד מעלה, לכל הפחות בעיני הקונה 

עצמו. דרך זו מנוגדת לדעת הריטב"א, שכן אילו היה מדובר בהיתר של 

"מפני השלום", הרי שמותר לומר אף דבר שקר ממש.

שקר מובהק

וכל  מובהק,  שקר  לומר  כלל  היתר  שאין  שכתב  מי  יש  הפוסקים,  בין 

לשני  המתפרשת  האמת  מן  בסטייה  נאמר  השלום"  "מפני  של  ההיתר 

פנים )ערוך לנר, יבמות סה(. ה'ערוך לנר' נאלץ לפרש כן, שהרי התורה 

אמרה: מדבר שקר תרחק!

מפני  שנאמר  מובהק  שקר  של  אופנים  חכמים  בדברי  מצאנו  ואולם, 

צער  את  להפיג  בכוונה  הנביא,  שאליהו  מוצאים  אנו  למשל,  השלום. 

העוני שהיה רבי עקיבא מוטב בו, הגיע לביתו וביקש קש כדי שאשתו 

תוכל לישון עליו. מטרת הסיפור, שלא היה נכון, הייתה כדי שרבי עקיבא 

יבין שיש אנשים במצב ירוד עוד יותר ממנו. 

מותר  הרגל,  את  פושט  אדם  שכאשר  קנה'  'אמת  בספר  הסיק  מכאן 

לאדם לומר לו שאף הוא פשט את הרגל, והפסיד יותר כסף ממנו. אמנם 

מדובר בדבר שקר, אך הדבר מותר מפני השלום. כמו כן, ניתן לספר למי 

שנכשל במבחן שאף הוא נכשל במבחן, וקיבל ציון עוד נמוך יותר )בנוגע 

להקפדה על ההלכה של אליהו, עי' בבא מציעא קיד, ב; עירובין מג(. 

מנגד, ייתכן לדחות שבמקרה רבי עקיבא, אליהו ידע שמדובר במקרה של 

הצלה ממש, שכן רוחם של רבי עקיבא ואשתו הייתה על סף קריסה, ולכן 

היה היתר מיוחד מפני השלום. מנגד, במקרים מורחבים של שלום, כגון 

שבח הכלה של "כלה נאה וחסודה", ראינו שלפי דעת רוב הפוסקים אסור 

לומר שקר מובהק, ומותר רק לומר דבר שניתן לפרש בדרכים שונות.

על אמת ושקר

ביחס לשאלתו של ה'ערוך לנר', יש לבאר שההיתר לשנות מפני השלום 

אינו משום שהמטרה מצדיקה את האמצעים. אנו רואים משאר מצוות 

התורה שאין הדבר כן: יש להקפיד על מצוות התורה, והמטרה, גם מטרה 

נעלה של שלום, אינה מצדיקה ח"ו דבר עבירה.

דבר  הוא  אמת  דבר  אנושית:  ראייה  לפי  אמת  מגדירים  אנו  כלל  בדרך 

המשקף מציאות ארצית. אם האות תי"ו של "אמת" משקפת את הביטוי 

הסופי, ואילו אות אל"ף משקפת את השורש לאותו הביטוי, אזי בדרך 

כלל האות אל"ף של דבר אמת נטועה בתוך המציאות הריאלית, שורש 

ארצי לדבר אמת.

ואולם, לפעמים האמת שלנו משקפת אמת גבוהה יותר, רוחנית, עליונה. 

אחר.  בשורש  אחד  שורש  מחליפים  אנו  השלום,  למען  משנים  כאשר 

במקום מתן ביטוי לאמת של המקרה הספציפי, אנו נותנים ביטוי לאמת 

של מעלת השלום.

דברים אלו דומים לדברי הרב אליהו דסלר )מכתב מאליהו, ח"א, עמ' צד(, 

ה'. חז"ל מלמדים  לרצון  לפי ההתאמה  ושקר  גבולות של אמת  הקובע 

אמתיים  הדברים  עדיין  אמת,  מדברי  משנים  אנו  כאשר  שגם  אותנו 

לשורש אחר, מרומם ונעלה. 

http://din.org.il


Din.org.il :4הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה

חלוקת קבלות והודעות בכתב בשבת

שאלה:

1. הגזבר אצלנו מחלק קבלות בשבת עבור תרומות שניתנו לו לפני כניסת שבת, בערב שבת שעבר. במשך השבוע הוא אינו פוגש את התורמים. 

האם יש בכך איסור?

2. יו"ר ועדת הביקורת מחלק בשבת הודעות בכתב לחברי הועד. הוא אינו פוגש אותם במשך

השבוע. כל הפעולות הם לצורכי ציבור וטובת בית הכנסת האם יש בכך איסור?

חודש טוב

ותודה רבה

תשובה:

שלום רב

הקבלות הן מוקצה ואסור לטלטל אותן בשבת ]אם שומרים אותן לצורך ניכוי מס הן מוקצה מחמת חסרון כיס, ואם לא שומרים, הן מוקצה מחמת 

גופו[. כך שלא טוב עושה הגזבר. מה שצריך הוא לעשות תיבה בכניסה לבית הכנסת שם יניח קבלות, וכל התורמים כשיזדמנו לבית הכנסת בימי 

החול יכניסו לשם. או ישלח בדואר וכדומה.

כל מכתב שאינו נוגע לשבת עצמה אסור לקרוא בו משום שטרי הדיוטות כמבואר בשו"ע סי' שז, לא התירו לקרוא מכתב אלא בגלל הספק שמא יש 

בו דבר הנצרך בשבת, לכן לא ניתן לחלק את המכתבים האלו בשבת ויש לנהוג כנ"ל. בכלל היום בעידן הדיגיטלי ניתן לפתור את שתי הבעיות האלו 

בדרכים הרבה יותר פשוטות.

בהצלחה רבה

שותף לדבר עבירה - סיוע להונות את חברת הביטוח

שאלה:

שלום וברכה,

הנני עו"ד שכיר במשרד עו"ד. רציתי לדעת, מה דעת התורה הקדושה, במקרה שבו, המשרד סייע לאחד הלקוחות לקבל כספים מחברת הביטוח, 

כאשר בתחילה סבר המשרד שבדין מגיעים לו, בעוד שבמהלך המו"מ מול חברת הביטוח, התברר שהלקוח הסתיר מידע שיש בו, כדי לבטל את 

הסכום שהוצע כפשרה ע"י מגשר. בינתיים הסכום שהוצע ע"י המגשר, אושר ע"י חברת הביטוח.

נוצר מצב, שהלקוח מקבל סכום כסף גדול, שכלל לא מגיע לו, היות והסתיר את הנתונים גם מהמשרד )אמנם לפני סיום המו"מ( וגם מחברת הביטוח.

לאחר שהלקוח קיבל את הכסף מחברת הביטוח, המשרד גזר את שכר טרחתו מהלקוח.

השאלה: אני כשכיר זכאי לקבל אחוז מסוים משכר הטרחה שגבה המשרד, האם רשאי אני ליטול כסף זה או שמא יש חשש לגזל או שותף לגזל 

חלילה?

תזכו למצוות

תשובה:

שלום רב,

מותר לך לקבל את שכרך, כפי שנקצב לך.

מאחר שברור שחברת הביטוח התייאשו מהכסף, שהרי הם יודעים שהכסף הזה אבוד מבחינתם. וגם אם המשרד סייע לגנבה זה היה באונס, ומה 

שהיה היה. והרי זה דומה למשכיר כלי עבודה לפורץ שברור שהפורץ חייב לשלם, ואם הפורץ פורע עם כסף הגניבה לאחר שהנגנב התייאש- אין כאן 

איסור של חולק עם הגנב, ולא של מסייע, כיון שמציל ממנו את חובו. ראה רשב"א ב"ק קיג. וגם לשיטת הרמב"ם והשו"ע סי' שסט שאסור ליהנות 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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מן הגנבה גם אחרי יאוש- לא עסקו במקרה הזה.

בנוסף, הרי המשרד לא נותן לך את הכסף הגנוב )הכסף עצמו שנגנב( ואין כאן שום איסור אפילו לפני יאוש.

קריאת שם לתינוק חולה שברית המילה מתעכבת

שאלה:

ב''ה שאלתי היא האם יש התיחסות של הרבי בנוגע לשם של תינוק שהברית מתעכבת 5 חודשים בגלל עניינים רפואיים לקרוא בשם או לא תודה 

מראש

תשובה:

שלום רב

אינני יודע את דעתו של הרבי מחב"ד בענין, אבל יש רבים שסברו שבמקרה כזה יש לקרוא שם לפני הברית כדי שיוכלו להתפלל עליו.

במקרה כזה, נוהגים לעשות זאת בעליה לתורה, ואם הוא בכור עושים זאת בפדיון הבן, ויש הסוברים שבכל מקרה אין מקדימים את קריאת השם 

לפני הברית מילה.

ובמקרה שקראו השם לפני ברית המילה, במעמד הברית אומרים כפי שהובא בשם האבודרהם "שנקרא שמו בישראל.."

מקורות:

המקור המוקדם ביותר למנהג קריאת השם בברית דוקא, הוא בספר כללי המילה לר' יעקב הגוזר )חי לפני למעלה משבע מאות שנה( שמביא מנהג 

זה, וגם מסבירו וכותב, שעד עתה לפני המילה היה שם טומאה לפניו וחרפה "שם ערלות" ועכשיו שנימול וקיימו בו מצות מילה צריך לשנות שמו 

לשבח וכו' ומביא מקור למנהג זה שאצל אברהם עד שלא מל בשר ערלתו היה שמו אברם ומיד כשנמול נשתנה שמו לשבח וניתוסף לו אות אחת 

ונקרא אברהם.

בכיוון זה כותב גם הר"ש מגרמייזא )מרבותיו של רש"י( בסידורו אות קי"ט וז"ל: ולמה אין קוראין שם לנער כי אם ביום המילה, לפי שלא נקרא אברם 

אלא אברהם כי אם בשעת מילתו וכו' עיין שם.

ובספר מטה משה בעניני מילה אות י"ח כתוב נמי בכזאת בקצרה ובלשון זה: "תניא" וקורא לו שם כי אברם לא נקרא אברהם כי אם בשעת המילה 

עכ"ל כאילו זה ברייתא באיזה מקום.

גם לרבות בפירוש התפלות והברכות לר"י ב"ר יקר )רבו של הרמב"ן ז"ל( כותב "בברכות המילה" וז"ל: ואומר קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא 

שמו בישראל כך, ר"ל שלא רצה לקרוא לו בשם עד עכשיו שנימול ונעשה ישראל כדי שיהא שמו קיים וכו' יעו"ש ביתר אריכות. ונשמע מדבריו שזה 

גם סגולה לאריכות ימים "כדי שיהא שמו קיים".

ובספר חסד לאברהם להמקובל האלקי ר' אברהם אזולאי בנהר נ"ב כותב, שלכן נהגו שלא יקרא לו שם רק אחר המילה, מפני שכל עוד שיש לו אחיזה 

בערלה וטומאה אי אפשר שיחול עליו הנשמה ולזה א"א שיקרא בשם ישראל, ורק אחר המילה מאחר שכבר נסתלקה הערלה והטומאה אז ודאי 

תחול עליו סוד הנשמה ובזה יקרא בשם אדם ישראלי עיין שם.

ובספר אוצר כל מנהגי ישורון סימן מ"א אות ז' כותב בשם אוצר השמות שנדע כי כבר בימי הבית השני נהגו כן לקרוא בשם להבן הנולד בעת המילה.

אמנם יש שהביאו ראיה מקריאת שמו של יצחק שהיה עוד לפני שנצטווה למולו, אך אין להוכיח מכך מכיון ששם היה ציווי מיוחד על שמו עוד לפני 

לידתו.

אמנם כל זה כאשר התינוק בריא ושלם, אך כאשר התינוק נולד פג או חולה שאי אפשר לקיים את ברית המילה בזמנה, מצינו בכמה מדברי הפוסקים 

שכתבו שראוי להקדים את זמן קריאת שם התינוק עוד לפני ברית המילה, כן כתב להלכה בשו"ת אז נדברו חלק י"ג סימן ע"ג והביא שם מעשה רב 

בענין זה מהמשגיח דפונוביז', וכן הביא מעשים בזה בשם הגרא"מ שך והגר"מ פיינשטיין והאדמו"ר מסאטמר זצ"ל, וכן כתב בחמודי דניאל הובא 

בספר הברית ובספר זכרון ברית לראשונים עמ' 298 )ושם כתב לעשות זאת בזמן קריאת התורה(, וכן כתב מהר"ם בריסק ח"ב סי' ז' ועוד, אמנם בשם 

הגר"י קנייבסקי הביאו שהורה להמתין בכל מקרה עד הברית, וכן כתב באוצר הברית פרק ו' סימן ב' שכך נוהגים.
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