
  שלא שינו את שמם
  ו"שמות תשס' פ

   ה:לב פרשה רבה ויקרא#1 
 הרע לשון אמרו ולא לשונם ואת שמם את שנו שלא ממצרים ישראל נגאלו דברים' ד בשביל קפרא בר בשם אמר הונא רב
 יהודהל קורין היו לא סלקין ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן שמן את שנו לא בערוה פרוץ מהן אחד ביניהן נמצא ולא
   אלכסנדרי לבנימין ולא לסטיס ליוסף ולא לוליאני לראובן ולא רופא

  
  א:ספר שמות א#2 

  :ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו
 

 שםבעל הטורים #3 
, דברים נגאלו ממצרים' ל שבשביל ג"וזהו שאחז. םשלא שינו שמות, "שמות בני ישראל"ת שביה שאפילו כשהיו בשביה "ר

   .'בשביל שלא שינו שמותם וכו
  

  קסט' ד ס"ק יו"ם שי"ת מהר"שו#4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ה והוא דאתחזק"ד: לד גיטין 'מס 'תוס#5 
 כוכבים עובד של שם ולא יהדות של שם אלא בגט נכתב ולא אשתו את שגירש כוכבים לעבודת מומר על ת"לר שאלו
   וישראל משה בתורת כוכבים עובד שם להזכיר חלילה ת"ר והשיב

  
   :יא גיטין 'מס#6 

 ישראל שרוב מפני, כשירין כוכבים עובדי כשמות ששמותיהן פ"אע, עליהם חתומים ועדים הים ממדינת הבאים גיטין
   כוכבים עובדי כשמות שמותיהן ל"שבחו

  
  יא:ע קכט"פתחי תשובה אה#7 

ם דהרי מבואר בגיטין דרוב ישראל "קי כתב שאין הטעם כלל משום שזהו שמות עובדי עכו"ישועות יעקב ס' אכן בס...
ם קראו אותם בשם הזה בשעה שהחליף דתו "ל שמותיהן כשמות כנענים אלא דעיקר הטעם משום כיון שהעובדי עכו"בחו

כ אף אם היה לו מתחילה שם כנעני וכעת שמו כשם ישראל אין " חלילה לנו להזכירו בגט וא,י שם זה"ובטלו שם ישראל ע
  וזה ברור לדינא...להזכירו בשם השני

  
  ספר גט פשוט

  
  )1506-1580( ד סימן קצט"ם חלק יו"ת מהרשד"שו#8 

ואת תורתו משנים שמם ' שאלה אלו האנוסים שבאו מפורטוגל והיו להם שמות כשמות הגוים ואחר שבאו לבקש את ה
 ישראל ויש להם צורך לכתוב ממקום אשר הם יושבים ביהדותם אל המקום אשר היה להם שמות כשמות לשמות בני

אם לקרוביהם ואם למי שנושא ונותן ממונם אם יכולים לכתוב ולשנות שמם כשמות אשר היו להם בגיותם או אם ' הגוי
   .'יש חשש איסור בדבר מפני שנראה מקיים היותו עדין גוי ובלתי מודה בתורת ה

  
  



 
דודאי מדת חסידות הוא להרחיק האדם עצמו בכל מיני הרחקת שאיפשר ובפרט ' תשובה אמת כי מדת חסידות לא קאמינ

' ג דלכאורה היה נר" שאין בזה חשש איסור כלל ואערבעיני דבר ברו' אכן מן הדין נר' למי שעברו על ראשו המים הזדוני
ל אסור לאדם לומר שהוא גוי כדי שלא יהרגוהו דכיון "ז וז" קצ'ד סי"להביא קצת ראיה לאסור ממה שכתב הטור י

עצמו בשם גוי הוה ליה כאומר ' כ ויאמר האומר דהכא נמי כיון שקור"שאומר שהוא גוי הרי מודה לדתם וכופר בעיקר ע
אסור ה "מ גם יש בנדון ההוא יתר שאת שהוא להציל עצמו מן המות ואפ"ל דשאני התם מ"את' שהוא גוי ואסור ואפי

בלי ספק שאחר עיון כל דהו ימצא האדם שהדין הוא ' א היה ראוי לאסור אלא שנר"הכא דלא הוי אלא לצורך ממון או ד
  שהוא מותר 

  
 ח ד סימן סו "ת אגרות משה חלק או"שו#9 

 . מ לאברך אחד"ג כסלו תש"ה י"ש אמו בע"ק שקורא לבתו ע"אם לשנות שם לעז לשם בלה
כתבתי שאף שהוא דבר מגונה אינו איסור שלכן חזינן שכמה שמות של לעז מכל מדינה ומדינה הנה בדבר שמות של לעז ש

שאף שמסתמא צווחו מתחלה נשתקעו השמות בין ישראל עד שנקראו , נעשו במשך הזמן דגלות הארוך שנתחלפו המדינות
ומגולי ספרד הרבה שמות משל כבר לשמות ישראל ובשמות נשים הם ביותר אצלינו שאנו מבני אשכנז הם משמות אשכנז 

מ ששמו היה רבינו ווידאל וכמה גאונים כדמשכחינן בתשובות "ספרד וגם גאוני עולם מגדולי הראשונים כבעל המ
ו לנו לומר שלא עשו כהוגן דאחרי שכבר "שלכן ח, ם כנראה שהוא שם לעז"ראשונים וגם שם מיימון אביו של הרמב
ייכות לטעם הגנאי ואין לשנות לקרא שם בנו או שם בתו על שמות הזקנים נתרגלו ישראל באלו השמות אין בזה ש

ש כשיש עליו "פ איכא עליו לכבדם וכ"והזקנות שנקראו בשמות לעז שהוא ענין כבוד המשפחה אף שהם מדור הקודם שעכ
ש דורות "ל במדרשים איתא שקורין עכשיו הבנים והבנות ע"לקרא על שם הוריו ממש שחייב בכבודם וגם בדברי חז

טובה  בשעה טוב' ולכן כשתלד אשתך תחי. הקודמים צריך לקרא כפי השם שנקראו אף שהוא שם לעז בלא שינוי
ה מתה צעירה בימים וגם שלא כדרך סתם "אבל מכיון שאמך ע. ה"ומוצלחת והולד תהיה בת תקרא אותה על שם אמך ע

, בהוספת הדלת לא ידוע לי איזו שם הוא ובלא שום מובןכי שם דריזל , מתים יהיה כדאי לקרא משמות אמך רק שם גיטל
וגם יש לקרא גם , ולהוסיף עוד שם משמות הצדקניות שבקראי שלדעתי היה טוב אם אפשר בשם חנה ותקרא גיטל חנה

  ...ואין קפידא בזה, חנה גיטל
 ומר זוטרא ומר קשישא ומר זביד' פפא ור' והנה בעצם הא מצינו הרבה שמות של אמוראים שנקראו בשם דארמית כגון ר

ב "ז ה"סוטה פ' אך אולי יש לומר דארמית שאני כדאיתא בירו, ינוקא ועוד הרבה ומהגאונים רובם נקראו בשם ארמית
דבבלי וירושלמי הוא ' וגם עיקר הגמ, לא תהא לשון ארמי קלה בעיניך שהרי הוא נמצא בתורה ובנביאים ובכתובים

וגם הרבה שמות דארמית היו , מית והקדיש הוא בארמית שלכן אולי גם השמות עדיפיבארמית ותרגום אונקלוס הוא באר
ג היו רובן דארמית ואף שאיתא במדרשות שלא היו שמותיהן נאים לא משמע שהוא בשביל "בעולי בבל ושמות אנשי כנה

 . את הכלשהיו ארמית וגם לא נאמר שם בלשון גנאי אלא לומר שם לענין המעשים שהיו טובים שזה מיפה 
ב בגלות מצרים שלא שינו את שמותן הוא לקודם מתן תורה שלא היה "ר ל"ל ויק"והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז

ז ורובן לא מלו את בניהם עד סמוך "כ ע"היכר גדול בשביל קיום המצות דבני נח ובפרט שחלק גדול מישראל עבדו ג
ע ומשמע שהיה רוב גדול לבד שבט לוי שהם מלו את בניהם כדכתיב להגאולה כשהיו צריכין לאכול הפסח שמל אותן יהוש

שלכן בשביל , י על אלו שנולדו במדבר היה זה גם במצרים כמפורש במדרשות"ובריתך ינצורו בברכת משה ואף שפרש
שייך האמונה שיגאלו ורצו שיהיו ניכרין שהם ישראל הנהיגו להקפיד שלא ישנו את שמם ולא ישנו את לשונם ומטעם זה 

אבל אחר מתן תורה אין לנו חיוב מדינא וגם לא מעניני , זה להגאולה משום שבשביל אמונת הגאולה הקפידו על זה
ג מצות לדורות והמצות שנצטוו לשעה וכפי שנאמרו בתורה שבעל פה ולכן לא "זהירות ומוסר אלא מה שנצטוינו התרי

ב ולא היה זה " נמי נאמרו מסיני עיין בריש פרקי אבות ברעז רבותינו דהא אף עניני זהירות ומוסר ומעלה"הקפידו ע
בקבלה שכן איכא מעלה גם אלאחר מתן תורה אלא שבזכות זה נגאלו אבותינו שאפשר לפרש שהיה מעלה ודבר טוב רק 

 .משה פיינשטיין, ידידו. ואף שמסתבר כן מסתפינא לומר זה בלא ראיות גדולות. אצלם כדלעיל ולא אחר מתן תורה
  

 ד' עממנחת אשר שמות '' ס#11                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


