בס"ד
שיעור כללי
השימוש בשמות גויים בישראל
היום נעסוק בסוגיית קריאת שמות גויים בישראל .סוגייה זו קשורה למקורות שונים בש"ס ושורשיה מצויים בהלכות עבודה זרה .אולם ראיה מרכזית להיתר
מצויה בסוגייתנו בענין עדים החתומים על השטר ושמותיהם כשמות גויים .יש בסוגייה זו גם שאלות עקרוניות בפסיקת הלכה והבנת מציאות ונשתדל
להתייחס בשיעורנו לחלק מהן.
המראי מקומות מסודרים לפי בניינה הכללי של הסוגיה ולא לפי יחסה לסוגייה בגיטין ,אולם כדאי ללמוד קודם את מראי המקומות הקשורים לסוגייה בגיטין
ולאחמ"כ את מראי המקומות הכלליים.
הדיון באחרונים:





ראה בתשובת מהר"ם שי"ק יו"ד סי' קעט'.
 oיש לראות את הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק יא הלכה א'
 oיש לראות את תחילת דברי התוס' לד :בד"ה 'והוא' ]מהתחלה עד 'וכתב חניכתו וחניכתה'[.
וראה עוד בדברי רבי שלמה קלוגר בספרו אנשי שם בסימן קמב'.
וראה תשובת מהרשד"ם יורה דעה סי' קצט].להבנת התשובה יש לראות את המראי מקומות מסוגייתנו[.

סוגייתנו:



גמ' יא .למטה 'בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן' עד המשנה בדף יא :ופירוש רש"י.
רא"ש סי' יא' מהקטע המתחיל 'בעא מיניה ריש לקיש' בדגש על הפירוש שהביא בשם הרשב"ם.

מקורות נוספים בש"ס ופוסקים:



גמ' בבא קמא פג .ברייתא 'המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי' .ועל כך רמב"ם פרק יא' מעבודה זרה הלכה ג'.
 oטור ובית יוסף וב"ח בסי' קעח' בענין הקרובים למלכות.
תשובת הגר"מ פיינשטיין :או"ח ד' סימן סו'.

שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן קסט
בעזה"י יום א' צבים תרל"ח לפ"ק חוסטה יע"א:
לש ה טובה יכתב ויחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים ומתוק י' ה"ה התור י המופלג כש"ת מוה' מאיר קאליש "י:
אם אמ ם שאין א י יודע לכ ות אותו מ"מ ראיתי שראוי להשיב על הדבר אשר שאל שיש ב י אדם שמכ ים עצמם בשם הגוים ומעלתו "י הוכיח אותם דהרי אמרו
במדרש שבזכות זה שלא שי ו את שמם זכי ו לצאת ממצרים והם משיבים שלזה די במה שיש להם שם יהודי לקרותם בו לעלות לתורה וזה דבר הבל וטפשות כי
בוודאי יש בזה איסור דאוריית' כמ"ש הרמב"ם בפ' י"א מהלכו' ע"ז דמקרא מלא אמר בסוף פ' קדושים ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ומשם ילפי ן בספרי
דאין רשאין לדמות להם בשום אופן וכל שהוא עושה לדמות להם עובר על מה ש אמר בתור' דאסור ל ו לדמות להם וכשם שאסור ל ו להדמות להם במלבושם
ובהילוכם ובשאר מ הגיהם ה"ה וכ"ש דאסור לדמות להם בשמם ועלי ו לעשות כמו שעשו אבותי ו ש אמר בהם ויהי שם לגוי גדול ודרשו חכז"ל מלמד שהיו ישראל
מצויי ים שם:
וביותר ביאור אמרתי הכוו ה דה ' בהיותי רב דק"ק יערגין סמוך לפרעשבורג ופעם זדמן לי כשמסרתי המאטריקעל להשר המיועד לזה התרעם לפ י ואמר כי לא
אה מה שיהודים קורין עצמם בשם הגוים ושאר כל האומות מחשיבין השמות הבאים להם מראש האומה דהיי ו או גארי' פרא צעזיא וכדומה כולם מחשיבין הלשון
והשמות שלהם ואי ם מש ים בשום אופן כי מחזיקי' זאת להם לכבוד ולתפארת והיהודים אשר הם מקדמו י האומות קיומי העולם המה בושים עצמם להקרא בשם
העצם ומש ים שמם לשם האומו' וזה להם ג אי גדול ולא הי' בפי מע ה להשיב לו אבל דחיתי אותו בדברים שהגלות גורם זאת:
אבל באמת גם בזה תקיים ב ו הקרא כי דור תהפוכות המה ב ים לא אמון בם שאבותי ו וכל הדורות אשר לפ יהם הי' עליהם עול הגלות בתקפו ומ"מ לא שי ו את
שמם ולא הי' להם שם הישראלי לביוש ולבזיון ואדרבה הי' להם שם הישראלי לכבוד ולתפארת וכמו שאמרו חכז"ל על הקרא איש יהודי הי' בשושן שהי' מוכתר
ב ימוסין שעשה לעצמו כתר שהוא יהודי וקיימו בחקותיהם לא תלכו ואבדיל אתכם מן העמים ועכשו שהוקל כובד הגלות ואין הישראלי' מבוזים בין האומו' הם
מש ים שמם ולשו ם כדי לדמות עצמם לאוה"ע ויש להמליץ זה בקרא כי דור תהפוכות המה וז"ש ב ים לא אימון בם היי ו שאי ' רוצי' בשם המגדלי' אותם ומהתימ'
שהרי אמרו ביומ' דף ל"ח ע"ב דאסור לקרו' בשם איש שהוא רשע דרשעי' לא מסקי ן בשמייהו ש אמ' שם רשעי' ירקב עיין שם ואותן א שי' קוראין עצמם בשם
הגוים והרי בזה הם מראים שהם מחשיבים את הגוים יותר מהישראלים והרי מעולם הי' הדרך לקרוא שם ב יהם וב ותיהם על שם אבותיהם או על שם צדיקים
קדושים וגאו ים גדולים שהם היו החשובין והחדשים מבזים אבותיהם וגדוליהם וקדושיהם ומחשיבין ומשבחין ומפארין שם הגוים לקרוא שם צאצאיהם על שמם
והרי זה בזיון גדול לאבותיהם כל אחד מישראל שהביא ביכורים הי' קורא בקול גדול וירד מצרים שם ויהי שם לגוי גדול וגדול הוא לשון חשיבות והיי ו דדרשו
בספרי שהיו מצויי ים שם דהיי ו מלשון שם והיי ו שהיי ו מצויי ים ג"כ בשם אעפ"י שעבדו עמ ו עבודת פרך אפי"ה לא ת ו לקרות לעצמם בשם הגוים ושם היהודי
לא הי' להם לבוז ולקלון וזהו שעמדה לאבותי ו ול ו בצאתי ו ממצרים:
וכ' התוס' בגיטין דף ל"ד ע"ב בשם ר"ת שח"ו להזכיר שם כרי בגט ואפילו בגט שאי ו צריכין להיות זהר לכתוב כל השמות ומטעם זה בפולין אין כותבין בשום גט
כי וי שם גיות שיש ליהודי כדאיתא בס' חידושי א שי שם ו הי דמרן הגאון בעל חת"ס זצ"ל כ' בתשובת אה"ע סי' קי"ח דכיון שקרא עצמו בשם ההוא צריכין להזכיר
גם בגט יעיי"ש וטעמו ו ימוקו עמו וא י מזהיר כמה פעמי' בדרשותי על האיסור ההוא וכל ימי הזהרתי את ב י וב ותי על האיסור ההוא ובעזהי"ת לא שמעתי שילמדו
ח"ו לעשות כמעשים של הקלים ה "ל וראוי לכל בר ישראל ה אמן לה' ולתורתו להזהיר את ב"ב ואת הסרים למשמעתו על ככה והשומע ישמע ותבוא עליו ברכת טוב
דברי הדו"ש וחותם בברכת כוח"ט :הק' משה שיק מברעזאווע.
רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יא הלכות א' ו-ג'
הלכה א :אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן ש אמר ולא תלכו בחקות הגוים ,ו אמר ובחקותיהם לא תלכו ,ו אמר
השמר לך פן ת קש אחריהם ,הכל בע ין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן ,אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהן במדעו
ובדעותיו ,וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים ,א לא ילבש במלבוש ,המיוחד להן ,ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם ,ולא יגלח מן הצדדין וי יח השער
באמצע כמו שהן עושין וזה ה קרא ב בלורית ,ולא יגלח השער מכ גד פ יו מאזן לאזן וי יח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הן ,ולא יב ה מקומות כב ין היכלות של
עכו"ם כדי שיכ סו בהן רבים כמו שהן עושין ,וכל העושה אחת מאלו וכיוצא בהן לוקה/+ .השגת הראב"ד /ולא יב ה מקומות כב ין היכלות עכו"ם .א"א אי י יודע
מהו זה אם יאמר שלא יעשה בהם צורות כמו שהן עושים או שלא יעשה שם חמ ים סימן לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים+.
הלכה ג :ישראל שהיה ג קרוב למלכות וצריך לישב לפ י מלכיהם והיה לו ג אי לפי שלא ידמה להן הרי זה מותר ללבוש במלבושיהן ולגלח כ גד פ יו כדרך שהן עושין.

בס"ד
חידושי אנשי שם לרבי שלמה קלוגר

מהרשד"ם יורה דעה קצט
שו"ת מהרשד"ם חלק יורה דעה סימן קצט

שאלה אלו הא וסים שבאו מפורטוגל והיו להם שמות כשמות הגוים ואחר שבאו לבקש את ה' ואת תורתו
מש ים שמם לשמות ב י ישראל ויש להם צורך לכתוב ממקום אשר הם יושבים ביהדותם אל המקום אשר היה
להם שמות כשמות הגוי' אם לקרוביהם ואם למי ש ושא ו ותן ממו ם אם יכולים לכתוב ולש ות שמם כשמות
אשר היו להם בגיותם או אם יש חשש איסור בדבר מפ י ש ראה מקיים היותו עדין גוי ובלתי מודה בתורת ה'
תשובה אמת כי מדת חסידות לא קאמי ' דודאי מדת חסידות הוא להרחיק האדם עצמו בכל מי י הרחקת
שאיפשר ובפרט למי שעברו על ראשו המים הזדו י' אכן מן הדין ר' בעי י דבר ברו' שאין בזה חשש איסור
כלל  ...וראיה לדבר דאמרי' בגיטין פ' א' גיטין הבאים ממדי ת הים אעפ"י ששמותיהם כשמות גוים כשרים
מפ י שרוב ישראל שבחוצה לארץ שמותיהם כשמות גוים וגם בא"י היו שמותיהם כשמו' גוים דלא איכא בין
א"י לח"ל אלא רוב וכמו ש ר' שם מפרש"י ולא תימא דוקא שמות הרגילים ישראל וגוים יחד אבל שמות
מובהקים לגוים לא שהרי מתוך דברי הרא"ש משמע בפירוש שהיו ישראלים קראים כשמות מובהקי' של גוים
שכתב וז"ל א"ל לא בא ליד ו אלא גט שהיו חותמים /חתומים /עליו לוקוס ולוס והכשר והו דכיון דלא שכיחי
ישראל בשמות הללו ודאי לא טעה השליח להחתים א שים כאלה שהם דומים בשמותם לגוים עד שחקר
ופשפש אחריהם ו ודע לו שישר' הם והחתימם .הרי בפירוש שישר' שקורא עצמו בשם שמות גוים מובהקים
ישראל כשר הוי וכשר לחתום בגט וא"כ וכל לומר כפי זה דב "ד מי אפילו לדברי האוסרים התם הכא מותר
בודאי כ"ז ר' לע"ד שאי ו צריך אלא לרווחא דמלת' להפיס דעת השואל אבל כפי האמת כל מה שאוסרים
ומחמירים הפוסקי' ז"ל אי ו אלא שלא יש ה האדם עצמו וגופו בפ י הגוי' שלא יחשבוהו לגוי ויאמרו ויראו
באצבע פ' זה גוי הוא ואיכא חלול השם אבל במה שכותב צרכיו ואח"כ חותם שמו כשם גוי ומי ש שתל' אליו
הכתב יודע בודאי שהוא יהודי ואחרי' הרואים הכתב חושבים ש כסים אלו אי ם מיהודי אלא מגוי ואי ם
יודעים האיש בעצמו וכ"ז ג"כ אי ו דבר של פרהסיא דלימא דאיכא חלול השם חליל' מות' ה לע"ד כתבתי:
טור יורה דעה הלכות חוקות העובדי כוכבים סימן קעח

מי שקרוב למלכות וצריך ללבוש כמלבושיהם ולדמות להם מותר בכל:
בית יוסף יורה דעה סימן קעח

ב מי שקרוב למלכות וצריך ללבוש במלבושיהם ולדמות להם מותר בכל .בסוף פרק מרובה )פג (.ובסוף סוטה
)מט (:ת יא אבטולס בר ראובן התירו לספר קומי מפ י שקרוב למלכות היה ומזה יש ללמוד לכל שאר דברים
והכי מי קת י התם של בית רבן גמליאל התירו להם ללמוד חכמת יו ית מפ י שקרובים למלכות היו .וזה לשון
הרמב"ם )פי"א מהע"ז ה"ג( ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב לפ י מלכיהם והיה לו ג אי לפי שלא
ידמה להם הרי זה מותר ללבוש במלבושם ולגלח כ גד פ יו כדרך שהן עושין :ואם תאמר כיון דמדאורייתא
אסירי ה ך מילי ומילקי מי לקי עלייהו היאך היה כח ביד חכמים להתיר איסור תורה לקרובי המלכות ויש
לומר דמשום הצלת ישראל יש כח בידם להתיר דכשיש ישראלים קרובים למלכות עומדים בפרץ לבטל
הגזירות וכדאשכחן ברבי ראובן בן אצטרובלי במסכת מעילה )יז (.וכההוא גברא דאיתא בפירקא דחסידי
)תע ית כב ..(.ועוד יש לומר שהתורה לא פירשה דבר אלא סתמה וכתבה ובחוקותיהם לא תלכו ומסרה הדבר
לחכמים והם אסרו דברים אלו לשאר ב י אדם ולא ראו לאסרם לקרובים למלכות וקרא דובחוקותיהם לא תלכו
יתקיים בקרובי מלכות בדברים שאי ם מעלים ולא מורידים לע ין קורבתם למלכות:
ב"ח יורה דעה סימן קעח

ז מי שקרוב למלכות .הקשה ב"י כיון דלוקה על אחד מאלו אם כן מדאורייתא אסירי והיאך היו חכמים מתירין
איסור של תורה לקרובי המלכות ויש לומר דמשום הצלת ישראל יש כח בידם להתיר וכו' עכ"ל .ול" דליכא
הכא קושיא דלשון ובחוקותיהם לא תלכו לא משמע אלא שרוצה להתדמות ול הוג כמותם ש ראה שמודה
לדתם וכלשון הספרי הואיל והן יוצאים בארגמן אף א י אצא בארגמן וכו' אבל מי שאין דעתו להתדמות להן
אלא שצריך ללבוש כמלבושיהם ולדמות להם כדי שלא יהיה לו ג אי אם לא ידמה להן דבר זה לא אסרה
התורה ולא עליו קאי הלאו והכי משמע מלשון הרמב"ם שכתב וצריך לישב לפ י מלכיהם והיה לו ג אי לפי
שלא ידמה להן וכו' ואין ספק דמפי השמועה למד ו כך פירוש הלאו דובחוקותיהם לא תלכו:
שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סו
אם לשנות שם לעז לשם בלה"ק =בלשון הקודש= שקורא לבתו ע"ש אמו בע"ה י"ג כסלו תש"מ לאברך אחד.
הנה בדבר שמות של לעז שכתבתי שאף שהוא דבר מגונה אינו איסור שלכן חזינן שכמה שמות של לעז מכל מדינה ומדינה נעשו במשך הזמן דגלות הארוך שנתחלפו
המדינות ,שאף שמסתמא צווחו מתחלה נשתקעו השמות בין ישראל עד שנקראו כבר לשמות ישראל ובשמות נשים הם ביותר אצלינו שאנו מבני אשכנז הם משמות אשכנז
ומגולי ספרד הרבה שמות משל ספרד וגם גאוני עולם מגדולי הראשונים כבעל המ"מ ששמו היה רבינו ווידאל וכמה גאונים כדמשכחינן בתשובות ראשונים וגם שם
מיימון אביו של הרמב"ם כנראה שהוא שם לעז ,שלכן ח"ו לנו לומר שלא עשו כהוגן דאחרי שכבר נתרגלו ישראל באלו השמות אין בזה שייכות לטעם הגנאי ואין לשנות
לקרא שם בנו או שם בתו על שמות הזקנים והזקנות שנקראו בשמות לעז שהוא ענין כבוד המשפחה אף שהם מדור הקודם שעכ"פ איכא עליו לכבדם וכ"ש כשיש עליו
לקרא על שם הוריו ממש שחייב בכבודם וגם בדברי חז"ל במדרשים איתא שקורין עכשיו הבנים והבנות ע"ש דורות הקודמים צריך לקרא כפי השם שנקראו אף שהוא
שם לעז בלא שינוי .ולכן כשתלד אשתך תחי' בשעה טוב /טובה /ומוצלחת והולד תהיה בת תקרא אותה על שם אמך ע"ה .אבל מכיון שאמך ע"ה מתה צעירה בימים
וגם שלא כדרך סתם מתים יהיה כדאי לקרא משמות אמך רק שם גיטל ,כי שם דריזל בהוספת הדלת לא ידוע לי איזו שם הוא ובלא שום מובן ,ולהוסיף עוד שם
משמות הצדקניות שבקראי שלדעתי היה טוב אם אפשר בשם חנה ותקרא גיטל חנה ,וגם יש לקרא גם חנה גיטל ,ואין קפידא בזה. .
והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז"ל ויק"ר ל"ב בגלות מצרים שלא שינו את שמותן הוא לקודם מתן תורה שלא היה היכר גדול בשביל קיום המצות דבני נח ובפרט
שחלק גדול מישראל עבדו ג"כ ע"ז ורובן לא מלו את בניהם עד סמוך להגאולה כשהיו צריכין לאכול הפסח שמל אותן יהושע ומשמע שהיה רוב גדול לבד שבט לוי
שהם מלו את בניהם כדכתיב ובריתך ינצורו בברכת משה ואף שפרש"י על אלו שנולדו במדבר היה זה גם במצרים כמפורש במדרשות ,שלכן בשביל האמונה שיגאלו ורצו
שיהיו ניכרין שהם ישראל הנהיגו להקפיד שלא ישנו את שמם ולא ישנו את לשונם ומטעם זה שייך זה להגאולה משום שבשביל אמונת הגאולה הקפידו על זה ,אבל אחר
מתן תורה אין לנו חיוב מדינא וגם לא מעניני זהירות ומוסר אלא מה שנצטוינו התרי"ג מצות לדורות והמצות שנצטוו לשעה וכפי שנאמרו בתורה שבעל פה ולכן לא
הקפידו ע"ז רבותינו דהא אף עניני זהירות ומוסר ומעלה נמי נאמרו מסיני עיין בריש פרקי אבות ברע"ב ולא היה זה בקבלה שכן איכא מעלה גם אלאחר מתן תורה
אלא שבזכות זה נגאלו אבותינו שאפשר לפרש שהיה מעלה ודבר טוב רק אצלם כדלעיל ולא אחר מתן תורה .ואף שמסתבר כן מסתפינא לומר זה בלא ראיות גדולות.
ידידו ,משה פיינשטיין.

