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 מצבם החברתי של היהודים
מית במאה האחת  עשרה-במצרים הפאט 

 מכתבי הגניזהעל פי שמות פרטיים 

ער ברקת  אלינ 

 ניתןובכל החברות1 בדרך כלל  שמות פרטיים של בני אדם נודעו בכל התקופות
בגילים שונים  שמחליפים את שמםהוריו סמוך להולדתו, אך יש בידי שם לילד 

ת ומסורו אופנות, מנהגים משפיעיםבחירת השם על ומסיבות שונות1 
נתייחדו לנקבות שמות אחרים ת1 בדרך כלל נתייחדו שמות לזכרים וומשפחתי

, ּהמבטא את מהות שמּה של דמותבמקרא (1 שביב, תשל"ט; קלאר, תשי"ד)
1 מניתוח (1יב , הפירוש לפסוק דברים 0889)וינפלד  לו חשיבות רבה החסווי

השמות הפרטיים הנהוגים בחברה מסוימת לאורך תקופה מסוימת ניתן להגיע 
אופנה לנוהגים המקובלים, למסורת המשפחתית והלאומית, יחס ללמסקנות ב
מצבה החברתי להשפעות שבתוכן נתונה קבוצת האנשים הנבדקת, להמשתנה, 

ביחסה של החברה שניכרו הבדלים לה ויבתוך כלל האוכלוסישל קבוצה זו 
 נשים1ולגברים ל

עשרה אספתי -תוך כדי עיסוקי בחברה היהודית במצרים במאה האחת
כרטסת גדולה של שמות1 הניתוח שאעשה להלן הוא כמובן על בסיס מקרי, אך 
מית במהלך המאה  יש בו כדי לאפיין את החברה היהודית במצרים הפאט 

תיעודי, מכתבים ושטרות  מכי גניזה בעלי אופיאלף מסעשרה1 מתוך כ-האחת
שמותיהם שמות1 רוב האנשים ש 3,111-כ הכנתי רשימה המונה ,דין-בית

כך ונזכרים בתעודות אלה נזכרים גם בשם אביהם ופעמים רבות גם בשם סבם, 
 ת1ות משפחתיומסורהתחקות אחר דורי ו-רבמאפשרת גם מבט הסקירה הזאת 

 מאפיינים עיקריים בשמות של היהודים

1 רק ןמשלהנתייחדו שמות גברים נתייחדו שמות משלהם ולנשים לכאמור, 
נמצא את צורת הנקבה לשם שנמצא גם בצורת הזכר1 לגברים אחדים במקרים 
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שימשו שני שמות במקביל, האחד שם עברי והשני ערבי1 השם הערבי ניתן 
השם העברי ניתן לגבר כדי שיוכל לעלות לתורה ויום -לגבר לשימוש בחיי היום

שימושים שניתן להגדירם כבעלי אופי דתי כגון: כתּובות, גטין ומצבות  ולשאר
במקומות מסוימים כגון תימן, ובתקופות מסוימות, בעיקר  עם זאתקברים1 
מאוחרות לימי הביניים, נהגו להשתמש למטרות הדתיות גם בשם בתקופות 
שביב  ;0892ארזי ) לרוב היה קשר קבוע בין השם העברי והשם הערבי1והערבי 

לנשים ניתנו לרוב רק שמות (0891Goitein ; 0889 Jacobson 1תשל"ט; 
עשרה עולה שהשימוש בשמות -תעודות הגניזה מן המאה האחתמערביים1 

 1השתמשו בשני סוגי השמות ולחלופיןהערביים והעבריים לא היה עקבי, 
החל מן סביבתם  שהשתרש אצל היהודים בהשפעת ,הנוהג המקובלעל פי 

, התקופות הֶסֶלווקית והַתלמיית )במאות השלישית עד הראשונה לפני הספירה(
בחיים, מתוך רצון לחלוק כבוד לסב  הסב לבן הילוד את שם סבו גם בעוד נתנו

כגון הכוהנים  הנכבדותמשפחות הולמסורת המשפחתית1 החלו במנהג זה 
 0899) הגדולים, המלוכה והאצולה, ובמשך הזמן פשט הנוהג בעם כולו

Kaganoff; 08830869 (Goitein 1 על נקרא הנכד וכך נוצר מנהג הסירוגיות
שם סבו במשך דורות רבים1 הגניזה שימרה דוגמאות רבות לכך, ואותם שמות 

 כך הונצחוחוזרים ברשימות היחס של משפחות רבות1 שמופיעים בגניזה 
ים או שמות מסוימים, החוזרים ונשנים במשך דורות, ושמות אחרים, חדש

נדירים מאוד1 מנהג זה אפיין בעיקר את החברה היהודית לאופנתיים, היו 
סלאם בימי הביניים המוקדמים, להבדיל מן החברה היהודית  בארצות הא 

העושר המקורי וכושר ההמצאה בתחום גם בקרב המוסלמים, בתקופת המקרא1 
לחזרה עד  ומקומה את מתן השמות, אשר שרר אצל הערבים הקדומים, פינ

סלאם1  , עם זאתלזרא על שמות הלקוחים מההיסטוריה הקדושה של הא 
ביישומּה  יםעקביוהם היו המוסלמים  בקרב פחות תמקובל יתההסירוגיות הי

 (08830869 Goitein1; גיל תשל"טמהיהודים ) פחות
סלאם בימי הביניים היה לשמות האנשים מבנה מסובך וקבוע  בארצות הא 

בכל ארצות את מסורתם זו הערבים הפיצו  1מסורת הערביתכב ,פחות או יותר
אותה לעצמן1  אימצו וכל האוכלוסיות שחיו תחת שלטונם כיבושם-שלטונם

 להלן המבנה המסורתי המלא:
סם ,השם הפרטי )א( סלאם נהגו לתת שמות  ,א  ניתן לאדם בעת היוולדו1 בא 

 הנחשב נייה מעין זופ 1לפנות לאדם בשמו הפרטי ומקראיים1 לא נהג-קוראניים
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לעלבון1 נוסף לשמו הפרטי נתייחד האדם גם בסדרת שמות נוספים שסייעו 
 כמפורט להלן1 בזיהויו
רּות, הכ ניה ,כנוי )ב( , כלומר אבא של, ַאבּו :בנוי על קשר משפחתי של הו 
םאו  לאדם לאחר הולדת בנו הבכור, אבל לעתים הכינוי לרוב ניתן  1, אמא שלא 

רּות, וגם לאנשים חסרי צאצאים, בהסתמך הוא קרובות  ניתן ללא כל קשר להו 
 תכונות גופניות ותכונות אופי בולטות של נושא השם ,צלילגורמים כגון על 
ל הקשרים עבדרך כלל הכינוי שאינו נסמך על הורות נסמך  ועוד1

, היו קבועות לרוב, כלומר כ ניותאסוציאטיביים, היסטוריים או פולקלוריים1 ה
בדרך של הקשר  שמוהקבועה של  כ ניהיתה היכל נושא שם הלבאופן שיטתי 

 111: ַאלַמערּוף בנהגו לומר כ ניהלפני הוהיא נשמרה לאורך הדורות1  ,היסטורי
 111או המכונה 111הידוע בתור ,כלומר
: שם אביו, שם סבו, שם שבו נודעה המשפחה, סידרה של ַנַסב, יחוס )ג(

הקשרים אסוציאטיביים,  שנסמכו עלנויים, או שמות שמות פרטיים, כי
 תמיד התחיל נַַסבה1 על תכונות אופי וגוף לחלופיןוהיסטוריים או פולקלוריים 

בןמילה ב נתבמילה , כלומר בן של, או א   1, כלומר בת שלב 
סבה ,תה או מקום מוצאימקצוע, תורה, כ אפיון על פי עיסוק, )ד(  לרוב :נ 
למי  אלבגדאדילמשל  כך1 יXנגמר בסיומת ו ַאלתחילית ב זהשם  התחיל

למי  אלַחנַבליוחלפן כספים, ל אלַציַרפיבגדאד, הוא שמוצא משפחתו 
בןאו  בןבתוספת לעתים ה ו  לּו נ סבההייך לאסכולה הַחנַבלית1 תהשש כמו  א 

'למאסילמשל  ג  בן אלס  ב, ולרוב  תומוצא משפחש למי א  'למאסה שבַמגר  ג  מס 
 1מעין שם משפחהכליווה דורות רבים 

כינוי שבח שהוענק או כל תואר, מישרה, תואר כבוד הוא :   ַלַקב ,תואר )ה(
 ,ַשמס אלַדּולהאו  ,מאור החוקשפירושו  ,ַאלדין נּור למשלכמו לבעל השם, 
 אותדוגמ (0989Steinschneider  ;0898Bulliet 1) שמש הממלכהשפירושו 

אפרים החבר  ַאבּו ַכת'יר: מלאהשורת השמות המסורתית ה יבעל נשיםלא
ם אלַגזיבסנהדרין גדולה בן שמריה ) ַעל   המלמד העזתי , שפירושוַמחפּוט( אלמ 

בן ַאבּו אלַפצ( ל'ַפצ) ַאבּו ַנצר ֶחֶסד (,aרקת תשנ"ה)ב סַתרי( ַסהל) ישר ל'א   ,אלת 
סַתר הוא מוצאו מלמד כי ש  1(0890גיל ) שבעיראקת 

שמות של ת ובניתוחי אעסוק רק בשמות פרטיים ולא אזדקק לדיון בסוגי
כינויי משפחה1 נראה לי שהשמות הפרטיים מעידים על התרבות של משפחה ו

 ,הכינויים והתארים כפי שמעידים עליההפנימית של הקבוצה האתנית יותר מ
 הנגזרים בהכרח מהשפעת הסביבה1
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 שמות גברים א1

 שמות מקראיים 01

שבעבור ניתן להגיע למסקנה ברורה  ישברשימותיהשמות  3,111מסקירת 
 99הנפוצים ביותר בכתבי הגניזה1  םהשמות המקראיים ה הגברים העבריים

שמות נפוצים מאוד, החוזרים  ובהם זו שמות מקראיים נמצאים ברשימה
ה שהשמות פעם אחת בלבד1 נרא שנקריםשמות נדירים, אף עשרות פעמים, ו

של אברהם, יצחק ויעקב;  ,אבות האומה :הנפוצים ביותר הם השמות של
כגון יהודה, לוי, אחדים שבטים ושל משה, אהרן ויהושע  ,מנהיגי האומה

 ,דויד ושלמה ,שמעון, יוסף, בנימין, אפרים ומנשה1 גם שמות המלכים הגדולים
, נפוצים ומנחם שאול, יאשיה, חזקיה האחרים,שמות המלכים ו, מאודנפוצים 
1 שמות הנביאים המקובלים היו: דניאל, זכריה, חגי, יחזקל )כך כתבו( פחות

מקרא מן הישעיה, מלאכי, נחום, נתן, עובדיה, עזרא ושמואל1 שמות יחידאים 
הלל, יפת, ישראל, נעמן, עמרם, עלי, צדוק  ם:נפוצים בכתבי הגניזה הועם זאת 

: אדוניה, אביתר, , הםנדירים גם בגניזהה ,מקראמן ה יחידאיםושמעיה1 שמות 
אלחנן, אלעזר, אסף, זרח, חננאל, חנניה, חסד, טוביה, יקותיאל, משולם, 
לה ושמריה1 שמות  נחמיה, נחמן, נתנאל, עדיה )עדי(, עזריה, צמח, פלטיאל, ש 

נזכרים רק בימי הביניים וגם ה ,שאובים ונגזרים מן המקראהם אולי אחדים, ש
כהן ) על פי הצורה התנאית יניסן, שכניה ושבת או שבת :שם הם נדירים

 1(תשנ"ט, ב-תשנ"ז
ימי שהתרחשה לפני מסורת מתן השמות התפתחות מעניין לעקוב אחר 

שמות זרים, בעיקר ב להשתמש והביניים המוקדמים1 בימי הבית השני החל
שמות  נפוצו1 בתקופה זו ייםמסורתהפרסיים וארמיים, לצד השמות המקראיים 

ראיים מסוימים כגון: יהודה, שמעון ושאול, אך שמות כגון משה, אהרן או מק
אחריו, לימי אלכסנדר מוקדון ובהתפשט ההלניזם בעולם, כשדויד לא נהגו אז1 

רוב  עם זאתשמות עבריים חדשים כמו שטח, אדמון ופרחיה, לשימוש נכנסו 
יסטוקרטיה האר החלה 1 באותם ימיםארמיתאז מן ה ניטלוהשמות של היהודים 

הלכה והתרחבה בתקופה החשמונאית1 זו נטייה ולאמץ לעצמה שמות יווניים, 
כגון לוי, יוסף אחדים בתקופת התלמוד חזרו לשימוש שמות מקראיים 

יווניים ורומיים כגון ושמות ארמיים -ושמואל, לצד שמות ארמיים ודמויי
1 תופעה זו מרינוסאלכסנדר, תאודורוס, דוסא, נקדימון, פפוס, טרפון, יוסטוס, 
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בימי  1(Kaganoff 0899שביב תשל"ט; ) בספרות חז"ל מקבלת ביטוי מובהק
סלאם, חזר לשמות המקראיים כפי  רבים והביניים המוקדמים, תחת שלטון הא 

התרבות של  ןהשפעתבלשמות המקראיים  ושמניתי לעיל1 סביר להניח שחזר
סלאמית ו האומה, מנהיגיה תרבות הקוראן1 שמות אבות של החברתית הא 

ומלכיה נזכרים בקוראן, והערבים עצמם אימצו להם שמות אלה בצורתם 
 יפה תשנ"ו;-ששון תשנ"ו; לצרוס-אשתור תש"ד, א; בן) הערבית-הקוראנית

0891Goitein )1 חזרו ואימצו את השמות  מוסלמיתהיהודים שחיו בחברה ה
הם יום -יוםהמקראיים, אם בצורתם העברית ואם בצורתם הערבית1 בחיי ה

שבה הם נזכרים זו השמות הללו הייתה כ   תצורוהשתמשו בשמות המקראיים 
 Kaganoff; 0989 0899 ;0892ארזי ) בקוראן ושבה השתמשו המוסלמים

Steinschneider 1) הנפוצים המקראיים מסקירתי עולה בוודאות, שהשמות
שמות  ן1קוראבבצורתם  ,ביותר בקרב היהודים הם השמות שנזכרו בקוראן

סקירה זו הבאתי לבנספח  1נפוצים פחותמקראיים שאינם נזכרים בקוראן היו 
בקרב  ערביים נפוצים1 לא עסקתי כאן בשמות שתפוצתם-רק שמות מקראיים

תה מעטה כגון אביתר, אדוניה, אסף, בנימין, זרח, יקותיאל, יהי היהודים
י ה  ד  , פלטיאל, או שאול1 במקרים כאלה גם לא מצאתי [עדי]מלאכי, משולם, ע 

 ןקוראמן הלשמות אלה מקבילה בערבית, והדעת נותנת שלא היו אלה שמות 
 שהיא גרסה ערבית1 ויום קראו לאיש בשמו העברי, בוודאי באיז-בחיי היוםשו

הרבו להשתמש ו ,יום לא הסתפקו לרוב בשם כמות שהוא בקוראן-בחיי היום
השם בצורות שונות, שלעתים מעידות על מקום המוצא1 בקיצורים ובהטיות 

יות אופייניות  ב  החיים  ,צורות עיראקיות אופייניות1 יהודים והיוהיו צורות ַמגר 
סלאמית,  ששון סומך ו נותנים לילדיהם שמות מקראיים גם כיום,בקרב חברה א 

שה, מ -רוב רובם של השמות העבריים בקהילות עיראק הם תנ"כיים " :כותב כי
שם נוסף שהיה חביב על יהודי עיראק הוא 11[ 1] אברהם, יצחק, יעקב וכו'

אליהו, וכן שמות ערביים המתייחסים אליו, הגזורים מהשורש ח'ד'ר, שעניינו 
ק -גם השמות שיש להם מקבילות ערביות חד(1 98, עמ' 2111" )סומך י ר 

ל עצמה בנושא 1 התופעה חוזרת עןקוראמן ה, הם שמות ןמשמעיות, על גווניה
המקרא  סיפורימסורתיות השאובות מ כ ניותהקבועות הן  כ ניות1 רוב הכ ניותה

 שהגיעו גם לקוראן1
בחברה  וונשנ שחזרוכך חזרו והיו השמות המקראיים לשמות האופנתיים, 

היהודית של ימי הביניים המוקדמים1 השמות המקראיים המקובלים והנפוצים 
-השמות הבולטים שהוזכרו בקוראן כגון: אברהםביותר בחברה היהודית הם 
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ברהים סחק-, יצחקא    ד דאו-, דוידהרּון-, אהרןמּוסא-, משהיעקּוב-, יעקבא 
בת הזמן,  המוסלמיתחוזרים ונשנים גם בחברה אלה שמות  1סּולימאן-ושלמה

1 שמות שנדירים במקרא עליאו  מוחמדלצד השמות הערביים המסורתיים כגון 
כלל בקוראן, כגון אדוניה, אסף או פלטיאל, לא שימשו את  אינם נזכריםשו

ריבוי השמות בלעתים נדירות1 אין לראות  השתמשו בהםוהיהודים  ,הערבים
מעין חזרה לשורשים או בקרב היהודים שחיו בחברה המוסלמית המקראיים 

היהודים אימצו לעצמם שמות השאולים מן החברה שבתוכה שלמקורות, אלא 
בארצות 1 עם זאת גם בארצות הנצרות המזרחית והמערבית ע, וכך אירחיו

סלאם  כשם שבארצות שמות ערביים קלאסיים כגון מוחמד מ נמנעו היהודיםהא 
 1(תשל"ט שביב) משמות של קדושים נוצריים טיפוסייםהיהודים  נוצריות נמנעו

 שמות השאובים מלשון חז"ל 21

ה דברים נגאלו ישראל בזכות ארבע"הנזכרת בדברי חז"ל:  תפיסהלמרות ה
אחד מהם שלא שינו את שמם: ראובן ושמעון נחתין )ירדו  […] ממצרים

למצרים(, ראובן ושמעון סלקין )עלו משם(, ולא היו קורין לראובן רופוס 
מדרש ]111[", ) ולשמעון לא היו קורין לוליני וליוסף לסטיס ולבנימין אלכסנדרא

כרת המציאות מתוך דבריהם: ראובן היה רופוס ינ(, תשכ"א, רבה שיר השירים
ושמעון היה לוליני1 לצד השמות הנוכריים שאימצו חז"ל נולדו גם שמות 

הביזנטית בהשפעת התרבות השפעת התרבות ההלניסטית ובעבריים חדשים 
לפני אחדים כרי, ניכר דורות וחיו1 גם המנהג לתת שם כפול, עברי ונ ןשבתוכ

 אסתר, דניאל  ים המאוחרים של התנ"ך: הדסה חורבן הבית השני1 בספר
אלכסנדר, יהודה  הורקנוס, ינאי  מלכי החשמונאים: יוחנן ובקרב בלשאצר; 

  אריסטובולוס, שלומית  אלכסנדרה1 השמות היווניים היו תרגומים של
 פילו, נתניאל  יוסטוס, ידידיה  אריסטון, צדוק  השמות העבריים: טוביה 

עם עם הנכרים1  גושי ח1 בהתחלה שימשו השמות הנוכריים רק לשיתיאודורוס
שם בשם היחיד1 בתלמוד נזכרים רבים לעיקר ולהשמות הנוכריים הפכו  הזמן

צורה יוונית:  מקבלים שםשמות עבריים מקוריים ו ,יווני ללא שם עברי לצדו
י, לוי  יוסף  ס, יצחק  יוס  באותם  סימון1 לצדם צמחו איסק, שמעון  לויט 
פופולריים בזכות נושאיהם המפורסמים: ל היוששנזכרו במקרא ושמות ימים 

 נחמןווגם שמות חדשים לגמרי כגון: עקביא, עקיבא, מאיר  ,הלל, גמליאל

(0899 Kaganoff1תשי"ד ; קלאר) בכתבי הגניזה שאובים מלשון  יםשמות מעט
ו בימי הביניים1 שמות וצרפיתוחים של שמות אלה, שנושמות מעטים הם חז"ל 
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משמעות תרומית כגון סעדיה מלשון  יבעל מושגיםכאלה הם לרוב נגזרות של 
מזל, ברכה1 השמות התנאיים שפירושו  ,ַסעדהערבי  המושפע מהמושגַסַעד, 

י א( ומאיר1 שמות תנאיים מהאופייניים והנפוצים היו: חיים )הנגזר מחי או  ח 
סדאי )הנג סדא(, נהוראי ופרחיה )כנראה גם נדירים היו: אבטליון, ח  זר מחסד, ח 

שמות שכיחות המסקירתי עולה בוודאות ש : שמחה(1ַפַרח השפעת הערבית ב
את השפעת  תומאשר תחוזר תופעה זו יתה נמוכה1מלשון חז"ל היהשאובים 
על היהודים: השמות המקראיים הנזכרים בקוראן והנהוגים  המוסלמיתהחברה 

השמות  בהנדירים ו ת,הנפוצים גם בחברה היהודיאצל הערבים, הם השמות 
 אינה מכירה1 המוסלמיתהחברה שמלשון חז"ל, שהקוראן אינו מזכיר ו

שמות שהם יצירה מקורית של ימי הביניים, וכפי שנזכר  ולצד אלה נמצא
לעיל, על פי רוב הם נגזרות של מלים בעלות משמעות מופשטת וחיובית, וגם 

סלאמית התפתח בימי הביניים  תהשפעבזאת בהשפעת הערבית1  הסביבה הא 
המנהג להעניק שמות של תכונות מופשטות ותרומיות1 רוב השמות האלה 

והפכו לשמות עבריים1  תורגמו לעברית ,הערביתשפה נלקחו במישרין מן ה
הנפוצים שבהם: ישועה, מבורך, מבשר, מצליח, סעדיה, צדקה וצמח1 פחות 

ושיאל, משיח, נסים, מַסיים )מן הארמית, : דּונש, חהשמות הםשכיחים 
ברשימתי בנספח אביא רק שמות  ומשמעותו: מלמד(, רבין, שר שלום ושמחה1

שמות עבריים נדירים לא ל1 שמות נדירים לא אביא1 וממילא נפוציםשהיו 
למשל: אבטליון, כך קבועה1  כ ניה הייתה להם יתה מקבילה בערבית וגם לאיה

השתמשו בו לעתים נדירות, ובצורתו ששבימי הביניים שם ַתנ אי  ַטליון 
ברקת, ) קבועה כ ניה אין לואין מקבילה בערבית וגם לשם זה המקוצרת: ַטליון1 

כך גם: חושיאל, משיח, מסיים )מקורו מן הארמית ופירושו מלמד(,  (a1תשנ"ה
נהראי (, של אדם שם במקרא איננורבין )מקורו ַתנ אי(, ניסן )מקורו מקראי, אך 

ועל פי חומרי הגניזה  ,או נהוראי )מקורו מן הארמית התלמודית ופירושו אור
 ושבת או שבתאי )רא(, גיל תשמ"ג, ג) רק בני משפחה אחת השתמשו בושבידי 
ברקת, ) ַסַכן( ומקבילתו הערבית 3עזרא ח  :)על בסיס מקראישכניה , (לעיל

 a)1תשנ"ה
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מר, הלוא הם תנאי ההשפלה של בני החסות  הנוסח הקדום ביותר של תנאי ע 
מר הראשון עצמו, או בהיהודים והנוצרים, נכתב כנראה במאה השביעית,  ידי ע 

ַמיהבבמאה השמינית נכתב לחלופין  מר השני מבית א  נאמר בין  1 שםידי ע 
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ונדבק בלבושנו בכל מקום שבו נהיה ולא נדמה למוסלמים "]111[ היתר: 
וה או מצנפת או נעליים ובחציית שביל בשיער וברכיבה על בלבישת כובע גב

ולא  ]111[ בהמותיהם כמותם ולא נדבר בשפתם ולא נתכנה בכינויי כבוד שלהם
ובמלים  1(269תשנ"ו, עמ'  יפה-לצרוס]111[" ) נלמד את ילדינו את הקוראן

האוכלוסייה הנכבשת, מן הכובשים של התבדלות מוחלטת מדובר באחרות: 
נכבשים הנחותים בהאליטה הכובשת  מנוע התערבבות שלל שנועדה התבדלות

 1חברתי-ניתן לראות שהדגש בהתבדלות היה על הצד התרבותי והמושפלים1
ולהשתמש בשמותיהם  םאסרו על הנכבשים לדבר בשפתהמוסלמים הכובשים 

וכדי להישמר מפני התבוללות כדי לשמור על עליונותם  לבושיהםמוב
 הנכבשת, שהייתה בעלת תרבות ומסורת עתיקות יומין ומבוססות1באוכלוסייה 

סלאם1  מר, רובם או כולם, לא קוימו ברציפות במאות הראשונות לא  תנאי ע 
תם1 במאות אכיפניסו להקפיד על  ,קנאים לדתםה ,למעשה רק ח'ליפים מעטים

פי לכיהודים ופי לכהאלה הגישה המשפטית התיאורטית של המוסלמים 
בניגוד גמור לנעשה  1 זאתיום-יתה מחמירה מן המציאות בחיי היוםינוצרים הה

באירופה הנוצרית, שבה לא נוסח מעולם היחס ליהודים במסמך משפטי ברור, 
תה קשה ביותר1 יהיבאירופה הנוצרית המציאות  ועם זאת ברוב המקרים
1 בידי המוסלמים חברתיים שנזכרו לעיל לא נשמרו-האיסורים התרבותיים

היהודים לבשו את מלבושי מעידים שהוא הנכון1 מסמכי הגניזה פך יהה
, כתבו וקראו בה, למדו את הקוראן אותה הערבים, למדו את שפתם, דיברו

 והתמצאו בו היטב ואף כינו עצמם בשמות, בכינויים ובתארי כבוד ערביים
 1(תשנ"ו יפה-לצרוס)

מות עבריים, כפי שנאמר לעיל, רוב השמות שניתנו לגברים היהודים היו ש
שמות ערביים מקבילים1 נוסף לשמות המקראיים שֶנהגו ניתנו לגברים ולצדם 

סלאמית ולשמות הַתנ איים -ניתרָאלרוב בצורתם הקּו הערביים שקיבלו תרגום וא 
והסבה לעברית, נהגו היהודים להעניק לבניהם גם שמות ערביים מקוריים, 

גם ילוד שם ערבי, והעניקו לו ל נתנושלא היה בצדם שם עברי קבוע1 כלומר, 
מנהג מתקיים סומך מספר שגם בימינו  (1תשי"ד קלאר)דתיים  םשם עברי לצרכי

נוסף לשמות העבריים, רבים מבני דורי )וקצת לפני כן(, נשאו שמות "זה: 
(, כגון חסןאו  חמדערביים 'ניטראליים' )כלומר שאין בהם זיקה לשורשים 

שהם שמות מלכים מודרניים שמלכו  –אד וגאזי מוניר, ג'מיל, נעים ואפילו פו
לרוב לא מצאתי לשמות אלה (1 81–98, עמ' 2111" )סומך על מצרים ועיראק

קבועות היו שמות מקראיים,  כ ניותנראה שהשמות שהיו להם  1קבועות כ ניות
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של מושגים  נגזרותראניים או היסטוריים1 רוב השמות הערביים הללו הם קּו
לא  לצדםאתייחס ברשימתי לשמות ערביים נדירים מאוד, שלא  מופשטים1
ר: 1 בין השמות הללולבעליהםשם עברי מצאתי  וצורת  (, ַוחש)חזק, אלים ג'אב 

שמות עבריים  מו)שפע(1 יש שתרג כת'ירו ַטַרסּון)פרא(,  ו ַחישההקטנה שלו 
 שמות ערביים טהורים כשלצדם שם ו לילדיהםשהעניק , כאמור,לערבית, ויש

רוב השמות הערביים שמצאתי בכתבי הגניזה יש שם עברי מקביל לעברי1 
מהם לא הצלחתי למצוא את השם העברי, ואולי לא  חלק, ל1 עם זאתוקבוע
ערבית  שהגייתםשמקורם ערבי ו ,קבועה1 היו שמותעברית  תה להם מקבילהיהי

ה וביקשו לתת להם תרגום עברי1 כך התבטא הרב יחיא צאלח התימני בן המא
רבינו סעדיה )בן המאה העשירית( פתר שם משה בערבי  "עשרה: -השמונה
, ושם יפת לא כינה בו מאומה, אך כתבו כמו   יעקּוב, יעקב הרּון , אהרןמּוסא

שאדם לכך למשל התנגד הרב יחיא צאלח עצמו פסל מנהג זה, "1 שהוא במקרא
" טעם וריחוזה הבל וכזב ואין בו "יחתום שמו זכריה וטען:  ַיחיה ששמו

 1(מט ,עמ' נט, 0889גימאני )
מסקירת כל השמות שנזכרים לעיל ובנספח המצורף עולה בוודאות שמכל 

שכיחים היו ה נייםרָאקּו-השמות ששימשו בחברה היהודית השמות המקראיים
הם שמות  (19%) שמות גברים שנסקרו בכל הקטגוריות 99מתוך  12 ביותר1

מלשון  לקוחים (06%)מהם  01נית1 רָאקּועבריים מקראיים, לרוב בצורתם ה
 הם שמות ערביים טהורים1( 36%)מהם  30-חז"ל, ו

 שמות של מוסלמים 11

כדי לשבר את האוזן, אביא סקירת שמות של המוסלמים, שבקרבם חיו 
היהודים1 סקירה זו אינה מקיפה מטבעה, משום שהמצאי שבידי נשען על אותם 

יהודית1 באופן אקראי נזכרים במסמכים מסמכי גניזה המשקפים את החברה ה
אלה גם מוסלמים, ואת שמותיהם אסקור להלן1 עד כמה שסקירה זו מזערית 
וחלקית, ניתן בכל זאת לקבל ממנה תמונה מסוימת לצורך השוואה1 מתוך 

שמות של גברים מוסלמים1 ההתפלגות  091כאלף המסמכים שבדקתי העליתי 
 היא כדלקמן:

, כגון: אברהים 9%שמות, שהם  06 – יםקוראני-שמות מקראיים
סמעיל )ישמעאל(, דאּוד )דויד(, ַּהרון  סחק )יצחק(, א  )אברהם(, ַאיּוב )איוב(, א 
לימאן  מראן )עמרם(, ס  ף )יוסף(, יעקּוב )יעקב(, מוסא )משה(, ע  )אהרן(, יּוס 
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עיב יתרו(, )הוא  )שלמה(1 וריאציות ונגזרות: ַברהּון )אברהם, על נגזרותיו(, ש 
 ַח'ַלף )כלף על נגזרותיו, הוא הכינוי לאהרון, מחליפו של משה(1
שמות,  23 – שמות מההיסטוריה הערבית ומראשית האסלאם

ם )אבי השושלת של הנביא(,  , כגון: ַבכר02%שהם  )בן חותנו של הנביא(, האש 
ַמי ה(, ַזיד )עבדו של הנביא ומראשוני התומכים בו ( ַוליד )ח'ליפה מבית א 
ח'אלד )מצביא בצבא הערבי הכובש(, ַח'טאב )אביו של הח'ליפה השני אחרי 
ב )בן דודו של  מחמד(, חסן )על נגזרותיו, בנו של עלי, הח'ליפה הרביעי(, טאל 
מיה(,  ק )מצביא בצבא הערבי, כובש ספרד(, ַיזיד )ח'ליפה לבית א  הנביא(, טאר 

חַ  ַמד על נגזרותיו )שם הנביא הוא ַכעב )יהודי שהתאסלם, בצבאו של מחמד(, מ 
כ  מיה(, ַעבד ַאלַמל  סלאם ובעולם כולו(, ַמרואן )ח'ליפה לבית א  הנפוץ ביותר בא 
)על נגזרות הקשורות במלה ַעבד, ח'ליפה לבית אמיה(, ַעלי )על נגזרותיו, בן 

ַמר )הח'ליפה השני(1  דודו וחתנו של מחמד, הח'ליפה הרביעי( וע 
על פי הברית ) זכריא על נגזרותיו שמות: 2 – הנצרותשמות בהשפעת 
 עיסא )ישו(1ו ([01-9א  ,לוקס, ]אביו של יוחנן המטביל החדשה, זכריה היה

וגוף , כגון: ַאזַהר 99% שהם, שמות 039 – שמות על פי תכונות נפש 
ט' )שומר(, חליל  בה )שי(, חאפ  שר )עליזות(, ג'מיל )יפה, טוב(, ה  )מאיר(, ב 

צַטפא  )ידיד ַוַמל )תקוה(, מ  ר )טהור(, ַיעיש )חיים(, ַכרים )אציל(, מ  נפש(, טאה 
ר )מנצח(, סעיד )מאושר, בר מזל(, עזיז )יקר(,  )הצלחה(, נאג'י )נאמן(, נאצ 
ר )רב  ס )אביר(, ַפַרח )שמחה(, ַצבאח )בוקר(, קאד  עבדאללה )עבד אל(, פאר 

האב )זיקוק( יכולת(, ַרביב )בן טיפוחים(, ַרביע )אב יב(, ַרשיק )הדור(, ש 
ת )איתן(1  ות'אב 

יות שונות ים שונים ומתרבו  שמות, שהם 21 – שמות מתחומי חי
ד, , 03% זאר, ַסי  ס, ַמימּון, ַנג'א, נ  ם, ַחכים, יאנ  יאן, חאכ  כגון: ַבקא, ַג'וַהר, ז 

ם1 סת  ַתיבה ור  תּוח, ק  קבאן, פ  פיאן, ע   ס 
ימה זאת יש וריאציות ואף נגזרות כמו למשל: לרוב השמות הנמנים ברש

ַריג'; או ַסעד, ַסעדּון, ַסעיד1 כך גם השמות הרבים  ַפראג', ַפַרג', ַפרג'ּון פ 
הבנויים על בסיס "עבד האל", כשלאל כינויים שונים כגון: ַעבד אלַסלאם, ַעבד 

ר, ַעבד אלַרחים, ַעבד אלַרחמן, עבדאללה וע    ַבידאללה1אלַעזיז, ַעבד אלקאד 
התמונה עולה בבירור: רוב המוסלמים נקראו בשמות של תכונות גוף ונפש1 

קּורָאני, כולל שמות -אבל המרכיב השני בשכיחותו הוא המקור המקראי
בקרב האוכלוסייה המוסלמית, ות זו גהתפלמראשית ההיסטוריה של האסלאם1 

מעידה על מעורבות  ,החופפת להתפלגות שמצאנו בקרב האוכלוסייה היהודית
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סלאמית ועל ההשפעה שהיו למנהגים  חברתית רבה של היהודים בחברה הא 
 1של המוסלמים על היהודים היושבים בתוכם

 שמות נשים  ב1

בולטת העובדה  ,היו שני שמותהיהודים שלכל אחד מהגברים  על רקע הממצא
ה זה שם , שלא עלו לתורה, היה רק שם אחד בלבד, ולרוב היהיהודיות שלנשים

למסורת או להיסטוריה1 מצאתי שמות  ,ערבי נפוץ, ללא קשר למקרא, לקוראן
גם הם שמות ערביים במקורם שקיבלו צורה נראה שנשים עבריים ספורים, ו

 עברית1
גימאני ) תכונות אופי או צורה חיצונית מבוססים עלרוב שמות הנשים 

ישואיה בכינויים אחד המנהגים השכיחים היה לקרוא לאישה לאחר נ(1 0889
תהמבוססים על המילה  , כמו 'גברת הבית', או -במשמעות של גברת או בעלת ס 

כלומר, ההתייחסות  1בשמה הפרטי , זאת תחת לקרוא לה'בעלת המשפחה'
תה כאל בעלת הבית ולא כאל אישיות בפני עצמה הלוקחת חלק ילאישה הי

תה להדגיש את יוי היבחיים החברתיים, הכלכליים או הפוליטיים1 כוונת הכינ
העובדה שהאישה אינה נוטלת חלק בחיים החיצוניים המתנהלים ברחוב, 

1 (01)תהלים מה  "כל כבודה בת מלך פנימהש"בחנויות ובפרהסיה, אלא 
ת בני זנ, החל מניקיון, בישול והבלבד היא עוסקת בענייני הביתמשמה עולה כי 

הבית וכלה בחינוך הילדים1 נטילת השם הפרטי האישי והענקת כינוי כללי 
כלי1 הדבר לחפץ או 'שימושיותה' כמדמים אותה לשאין בו ייחוד, הדגישו את 

ידי הגבר בנשלטו שמעיד במידה רבה על מעמדן החברתי והמשפטי של הנשים 
שלט  –עירה אישה צכ, בחייה אביה שלט –ילדה כבכל שלב משלבי חייהן: 

 מעטותבנה הבכור1 נשים  שלט בחייהלרוב  –אישה זקנה כבעלה, ו בהם
הצליחו לקנות להן מעמד עצמאי, ולרוב היו אלה אלמנות, גרושות או רווקות, 

הגיעו לשפל ללא גבר לצדן ברוב המקרים נשים  1כאלה שלא היה גבר בצדן
 (1שנ"הגויטיין תשכ"ט; קרמר ת)המדרגה מבחינה כלכלית וחברתית 

שהחלו להעניק את הכינויים האלה לילדה עם כדי כך המנהג רווח עד 
כינויים מן אחראית על הבית1 הכלתפקיד היאה לה,  לידתה, בבחינת הועדתּה

תעל המילה  כאלה שהתבססו ביניהם היו אףהיו רבים ומגוונים, ו הסוג הזה   ס 
ת ַאלַאעצמה1 הכינויים העיקריים היו:  ת ַאלַבית, ס  ת ַאלדארס  לכולם  1הל, ס 

הרבו להשתמש  מעבר לכךמשמעות חוזרת אחת: גברת הבית, גברת המשפחה1 
ַתיתת הקטנה: ובצור תאת, ס  תאן, ס  תונת, ס  תּונה, ס  נגזרות של המילה  ן, שכולס 
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ת תהשמות המבוססים על המילה  1 גויטיין סובר שתמיד ניתנוס  משנולדו  ס 
, אבל לי נראה שהתהליך היה זה שתיארתי, מה גם שגויטיין מתייחס רק הנשים

ת צורףלשמות שבהם  חברתי, ואילו אני מדברת על שמות -מושג חיצוניל ס 
ת אלַביתהם קונוטציה משפחתית פנימית בלבד כמו לשיש  ; תשמ"ג גיל) ס 
08830869 Goitein1) 

רק שלושה מתוך ש ותם עולהגומהתפל ,בנספח , הרצופיםמסקירת השמות
הם  (82%הנשים ) שמות 39הם שמות עבריים1 יתר ( 9%)שמות נשים  39

ות זאת ניתן לקבוע בוודאות שמעמדה של ג1 על פי התפלבמקורםערביים 
ה בתוך חברתה היה זהה למעמדה של האישה המוסלמית בתוך יהאישה היהודי

מוגדרים בתוך : נשלטת ומופעלת על ידי הגברים, בעלת תפקידים חברתּה
 08830869)הצליחו לחרוג מן המסגרת המקובלת הזאת  ותביתה1 נשים מעט

Goitein1) 

 מצבם החברתי של היהודים בתוך החברה המוסלמית

סלאמיתבשאימצו היהודים  ,מעניין להשוות את הדפוסים לדפוסים  ,חברה הא 
נוצרים מזרחיים על פלגיהם  רובם היובמזרח התיכון, ש יםהמתאסלמ ושאימצ

השונים1 מבדיקה שיטתית של דפוסי התנהגות של המתאסלמים, על פי דגם 
יה ילייט, עולה ששני שלישים מן האוכלוסּו  בהחוקר סטטיסטי שבנה 

שמות ( 0)שתי קטגוריות: אחת מהמתאסלמת נהגו לתת לילדיהם שמות מ
עלי, אחמד, אלַחַסן מוסלמים ברורים עם קונוטציות דתיות כגון מוחמד, 

ַסין;  ף1 ליתר רָאקּו-שמות מקראיים( 2)ואלח  סמעיל ויּוס  ניים כגון אברהם, א 
דיוק: הופעתו של שם מוסלמי אופייני מאחת משתי הקטגוריות הנזכרות 
בגנאלוגיה של אדם מסוים מעידה על כך שאביו של אותו אדם התאסלם1 

בין להתקדמות תהליך ההתאסלמות במחוזות אלה בין בולייט מוצא התאמה 
ניים, מקומיים רָאקּו-חדירת שמות מארבע קטגוריות: ערביים, מקראייםתהליך 

תופעה זו רווחה בכל ארצות המזרח התיכון  1)פרסיים למשל( ומוסלמים
ן עיראק, פרס, סוריה, מצרים וארצות ובהתהליך ההתאסלמות  שעליהן חל

ב1 בפרס למשל,  הכיבוש הערבי  בימימקומץ מוסלמים, שרובם ערבים, הַמגר 
 יה בראשיתישמונים אחוז מהאוכלוסכבמאה השביעית, גדל מספר המוסלמים ל

 1( 0898Bulliet  ;0898 Levtzion ; 0881Morony) שרהע-המאה האחת
הלכה וגברה החל מן שכרוכה בהתאסלמות הערביים תופעת מתן השמות 

מים  , שאז חדרועשרה-העשירית והאחתמאות ועד להמאה התשיעית  הפאט 
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מים נטו לתת למתאסלמים חדשים  לאזורי מצרים, סוריה וארץ ישראל1 הפאט 
ב ובמצרים תפקידים בכירים במינהל ובממשל לעומת הַעבאסים  בַמגר 

ב הציב בשנטו לקודמיהם,  אנשיהם שבאו את תפקידים בכירים במצרים ובַמגר 
התגברות ההתאסלמות שיש בכך כדי להסביר את  כן, וייתLev) 0899)מבגדאד 

מים מים, האשימו אותם  1עם חדירת הפאט  המוסלמים הסּונים, שעיינו את הפאט 
של  משפחה יבוקרהשמיצו אותם כהיהודים והיהודים המתאסלמים ו העדפתב

השמועה מקריזי, כתב: " ,עשרה-חמשהכרוניקאי המצרי בן המאה ה היהודים1
ַביד אללה )מ מים( היה יהודישע  אביו נשא אישה יהודיה  [11]1 מיסדי הפאט 

ַביד אללה  שהיה לה בן, ואחרי שבנו שלו מת, גידל את הבן הזה והוא שהיה ע 
מים(1 דוגמה  (0901עמ' חש"ד, ב, אלַמקריזי " )אלַמהדי )המשיח של הפאט 

טפס במעלות השלטון מתאסלם לל שנועדה לסייעבולטת להתאסלמות יהודי 
ס יפורוסהיא  ל  בן כ   ח'ליפהזיר של הולאחר שהתאסלם, התמנה לו :של יעקּוב א 

ז, ואחריו גם של בנו ַאלַעזיז, בשנים ע  מי ַאלמ  כפשות 1 ה880–893 הפאט 
מים בשל קירבתם ליהודים נבעו בעיקר מרוגזם של הסּונים על כוחו  הפאט 
מית  ס, שהיה הדמות הדומיננטית במצרים הפאט  ל  בן כ  ועצמתו של יעקּוב א 

 (Lev1 0890; לב לב תש"ן גיל תשמ"ג;)במאה העשירית 
במאות העשירית  התחוללהרוב ההתאסלמות באזורי מצרים, עיראק ופרס 

מוסלמיות ואת -את הקהילות הלאמשבר פקד בתקופה זו 1 עשרה-והאחת
עוינות  הובמקביל התעורר נחלשה המבנה המוסדי שלהן, הכנסייה המזרחית

מוסלמים1 עוינות זו התבטאה בעיקר ברדיפות מקומיות, -מוסלמית כלפי הלא
ממושך של השלטון התחת  (Lapidus1 0899בידי הממשלות ) וונוכ שלא

סלאם ה תהליך לך של שחיקה במוסדות הכנסייה המזרחית1 תהלי ללוחתהא 
מאבקים פנימיים בתוך ההנהגה על תפיסת משרות1 השלטונות  השחיקה תרמו

המוסלמים היו מעורבים במינויים אלה ועודדו את הבכירים לשלם שוחד רב 
עבור המינויים1 את הכספים שאבו המועמדים מקופות הכנסייה1 היו אף ב

 ואירע גםקיע והחרים אוצרות מהכנסייה, מקרים שהשלטון עצמו הפ
שהכנסיות נפלו קורבן למעשי ביזה1 על התרוששות הנוצרים מעיד ַמקריזי, 

בן טּולּון במצרים ובארץ ישראל ) ורפ  סַ ב –999על תקופת שלטונו של ַאחַמד א 
בן טּולּון החרים "(: 991 בדברי הימים של הנוצרים כתוב שהַאמיר ַאחַמד א 

אלף דינאר והנוצרים מכרו את  21מיכאיל, פטריארך היעקּוביים, מהפטריארך 
ַעַלקה בַקצר  1[11] אזור הכנסיות באלכסנדריה ואת הכנסיה השוכנת בסמוך למ 

סטאט]אלַשמע  סטאט ליהודים [שמו של רובע היהודים בפ  מקריזי )אל "בפ 



ער ברקת נ   אלי

 קיד

1 הקהילות הנוצריות, שנזקקו לעזרת מוסדותיהם, לא מצאו (11, ג, עמ' ש"דח
על פי  1(לבציון תש"ן)צד החזק והשולט הבהם תמיכה ונמשכו לעבר 

ה הנוצרית סבלה מידם של ההמונים יכרוניקאים מוסלמים נראה שהאוכלוסי
יהודים ל יחסיתשהיו רבים  משום, אולי יותר מכפי שסבלו היהודים המוסלמים

 החולשה בשלי המוסלמים בהצלחתם בתפקידים בכירים, ואולי וניקרו את עינ
לנוצרים  אלו מיעוט ההגנה שסיפקו מוסדותבשל היחסית של מוסדותיהם ו

המוסלמים הרבו לעשות שפטים בנוצרים עד כי " :פרטים1 ַמקריזי מספר כיכ
עזבו רבים מהם והתאסלמו רבים מהם, והיהודים עברו בשתיקה על העניין1 

צרים לצאת מבתיהם היו שואלים מצנפת צהובה מאחד היהודים כשרצו הנו
, ג, עמ' ש"דַמקריזי ח)אל "והיו לובשים אותה כדי למלט את נפשם מן ההמון

130)1 
, תחת שלטון עשרה-חמשַמקריזי נכתבו אמנם במאה השל דבריו 

 בקרב1 , לתקופות קודמותמהם לאחורגזור אפשר לייתכן שהַממלּוכים, אבל 
התופעה של מתן  פשתהחלשה של הנוצרים שבחרו להתאסלם, היה יאוכלוסה

אם  (, 0898Levtzion ;0881Levtzion)שמות משתי הקטגוריות שנזכרו לעיל 
 1(, או )גיל תשמ"גבארץ ישראל כמעט ולא התאסלמהנוצרים גיל לדברי כי 

תופעה זו אינה מהווה חידוש בתולדות האזורים הנכבשים על ידי בני דתות 
לילדים שמות נוצריים1  העניקוגנית התנצרותה של מצרים הפַ במהלך אחרות1 

שמות נוצריים כגון שמות מן הביבליות, שמות לילדיהם המתנצרים העניקו 
שנעשתה  קדושים, שמות ערכים נוצריים ושמות של קיסרים נוצריים1 בדיקה

שהם בני מתנצרים  ,מוכיחה שיש התאמה בין מספר נושאי השמות הנוצריים
וגדלה  ההלכששל האוכלוסייה הנוצרית  המשוער יהיחסחלקּה לבין  ,חדשים

וכולל בהדרגה עד המשיכה לגדול במהלך המאה השלישית וקצב מהיר ב
 (0892Bagnall 1) שיתישמאה הה

הזה בהיפוכה של התופעה באותה מידה ניתן לראות את התהליך 
בתקופה הַממלּוכית1 הַממלּוכים ששלטו במצרים, בארץ ישראל שהתקיימה 

עשרה, דאגו לַשמר את שמם התורכי -ובסוריה החל מאמצע המאה השלוש
, שליטיםב1 בעיקר מדובר שלטונם לשמור עלולהתבדל מן האוכלוסייה כדי 

1 "או בשם חברי הנביאשהם שנאו כל מי שנקרא בשם מוחמד "נאמר  שעליהם
עשרה, כשרוב -, בראשית המאה הששםהַממלּוכין גם בסוף תקופת שלטו

לקחו לעצמם שמות תורכיים כדי הם השליטים כבר לא היו תורכים במוצאם, 
אוכלוסייה  כאשרמכל הנאמר לעיל עולה ש (Ayalon1 0899) לַשמר את מעמדם
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מתרחש ת השונה, בעלי הד ,של הכובשיםממקומית נוטלת לעצמה שמות 
החברתיים של והדפוסים הדתיים  ץאימושל רבים ו בידיהמרת דת  תהליך של

חברת האליטה של הכובשים ולהיטיב ללהתקבל  ,להסתגל כדי המיעוט הכובש 
1 סקירת השמות שנתנו היהודים לבניהם החברתי המעמדאת את תנאי החיים ו

שאר של כהתנהגות  דפוסעל לכאורה  צביעהעשרה מ-ולבנותיהם במאה האחת
סלאם וקיבלה על עצמה את דת האוכלוסייה ה נכבשת שחייתה תחת שלטון הא 

סלאם יחד עם כל שאר המאפיינים כגון השמות1 נשאלת השאלה  אם גם ההא 
תהליך ההתאסלמות בארצות המזרח התיכון החל מן ב נטלו חלקהיהודים 

 המאה התשיעית ואילך כפי שקרה לשאר האוכלוסייה1
גניזה, שהם המקורות העיקריים לתולדות היהודים במזרח התיכון כתבי ה

לל1 והתאסלמות כתהליך עשרה, אינם מעידים על -בין המאות העשירית והאחת
ההיפך הוא הנכון1 מכתבי הגניזה עולה שהיהודים הקפידו לשמור על קהילה 

נים מאוד ו הנהגה ריכוזית על סגורה ואוטונומית בעלת מוסדות מוגדרים ומוב 
הקהילות  בקרבהשחיקה שנזכרה לעיל  (1, אתשמ"גגיל ; aתשנ"הברקת )חזקה 

לכך היהודים1 ייתכן שאחת הסיבות  בקרבכל כך  בלטהמזרחיות לא -הנוצריות
 והיא שכספי הקהילה היהודית, ששימשו לשם סעד ועזרה לנזקקים, לא רוכז

הסעד ניתנו  הודיות1 בקהילות היכנהוג אצל הנוצרים מוסדותבקופות ה
בתים שהושכרו רומות העיקריות היו הת 1ידי נדבנים פרטייםבבעיקר והתרומות 

אמנם, יש בידינו  (Levtzion1 0881) נועדו לצרכי הקהילה כנסות השכירותוה
עדויות על התאסלמות של יהודים, אבל הן ספורות וקטועות1 רוב הידיעות 

התאסלמות בכפייה במצרים ל הגל הראשון שעוסקות בהתאסלמות כפויה1 
בתקופת שלטונו של  ,עשרה-בראשית המאה האחת תחוללמית ההפאט  

ַאמר  אללה, שגזר על הלאח'ליפה ה ם ב  מי אלחאכ  מוסלמים להתאסלם1 -הפאט 
שהטילו שליטי  התחולל בעקבות גזרותהתאסלמות בכפייה  שלגל שני ה

ב החל מהרבע הראשון של דית בַמגר  ַוח   עשרה-שתיםהמאה ה השושלת המ 
1 הדיון בנושא זה חורג עשרה-שלושוכלה בראשית הרבע השלישי של המאה ה

 08830869 ;ששון תש"ן-בן)מתחום הזמן והמקום שבו עוסק מאמרי 
Goitein1)  ,סטאט  סיפראלחנן בן שמריה, ראש הקהילה של היהודים בפ 

 :0103במכתב משנת 

חרון וירדה אש ולהטה והוסרו הטובות לרוב התועבות ולא נתאחר 
והיבשים כקשים והעניים והראשים כמו  לחים כקוצים כסוחים

גבשושים ונהרסו בתי כנסיות ובאו האותיות וספרי תורות נקרעים 
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וכזרעים נזרעים והחמשים נשלכים בכל מהלכים והכנסיות שאות 
וישימום למוצאות ולבשנו שחורנית והלכנו קדורנית ושמו במתנינו 

ו בתינו נאקות ותלו עץ על צוארינו ויגענו ולא הונח לנו מועקות ומלא
ונתקיים בנו מדרש רבותינו זל תשתפכנה אבני קודש אילו תל חכ 
)תלמידי חכמים( הגולים וספרי תורות הנשללים ורבים שבו מאמונתם 

ברקת ; 10–30, שורות 13עמ'  ,ב תשמ"ג,גיל ]111[1 ) והניחו דתותם ורצו
 (a1תשנ"ה

המכתב דווקא כאן, בקטע העוסק בהתאסלמות1 רוב הגזרות  לצערנו נקטע
ם  ַמר, הם תנאי  לא היושהטיל אלחאכ  אלא אכיפה קפדנית ודקדקנית של תנאי ע 

בני כתות אחרות כגון לנוצרים וגם ליהודים, לכל בני החסות, ל נגעוההשפלה ש
יבוש החל מתקופת הכ 1 גזרות אלה הוטלועובדי דת ַזַרתּוסתרא או ַמניכ אים

אבל (0899Lev  1, א; תשמ"ג, ג; גיל ש"דמקריזי ח) במאה השביעית
ַמר, יההתאסלמות בכפייה מעולם לא הי שיש  בהםנרמז  אכןתה אחד מתנאי ע 

לכפותה1 כמעט ניתן לומר כי ההיפך בהם דרישה לעודד התאסלמות, אך אין 
ַמר גזרו על התבדלות הכובשים מהאוכלוס כהן )יה הנכבשת יהוא הנכון: תנאי ע 

במכתבים שכתב מוחמד ליישובים שכבש בדרום  (1יפה תשנ"ו-לצרוס; 2110
בקירוב, עולה מבין השיטין שמוחמד דווקא לא היה  631ארץ ישראל בשנת 

במספר  ירידהשיביא בהכרח ל תהליךמעוניין בהתאסלמות היהודים והנוצרים, 
 (1א תשמ"ג, גיל) משלמי המסים
שדוכאו ביד חזקה  ,ון מרידות הקופטים במצריםפוליטיים כג אירועים

ם במאה האחת עשרה, -במהלך המאות השמינית והתשיעית, וגזרות אלחאכ 
יה יגל גדול של התאסלמות בקרב האוכלוס חוללונוצרים, לשנגעו בעיקר 

יה הנוצרית השתרע ייש טוענים שתהליך ההתאסלמות של האוכלוס 1הנוצרית
;  Morony 0881) עד היום הזה נפסקלא על פני מאות רבות, ולמעשה 

0892Lapidus  1) תהליך של הסתערבות,  שהתחוללמכל מקום וודאי
את ה הנוצרית מאמצת לה ככסות הגנה את שפת הערבים, יכשהאוכלוסי
(1 עם  0899Anawati, 0881) מנהגיהם, ובעיקר את שמותיהםאת מלבושיהם, 

יהודים, ולמרות הנאמר נראה שתהליך ההתאסלמות הכולל פסח על ה זאת
תה התאסלמות גורפת בקרב היהודים יבמכתבו של אלחנן בן שמריה, לא הי

-אחתורובם נשארו דבקים ביהדותם1 גם הכרוניקאי המוסלמי בן המאה ה
הצליחו בדרך כלל "מעיד שהיהודים  ,ַיחיא אבן ַסעיד אלַאנטאכי עשרה,

 , א;תשמ"גגיל ) "להתחמק מגזרת ההתאסלמות; רק מעטים מהם התאסלמו
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0899Lev 1) ם, הורשו  ,היהודים והנוצרים שהתאסלמו מאונס בימי אלחאכ 
ר בנו1  0121לחזור בהם ולשוב לאמונתם בסוף ימיו, החל משנת  ובימי אלט'אה 

סלאם, בין של מוסלמי מלידה  סלאמית, כל ויתור על הא  אמנם על פי ההלכה הא 
לדתם הן השליטים ניצלו את  החוזריםובין של מתאסלם, דינו מוות1 אולם הן 

ר אף  סלאם1 אלט'אה  סלאם אינה חוקית על פי דיני הא  העובדה שגם כפיית הא 
צייד את הנוצרים שרצו לחזור לדתם במכתב הגנה המתבסס על אמירה 

סלאם רָאקּו  (1לב תש"ן ;, אתשמ"גגיל )נית שאין לאכוף את הא 
עם גורף של התאסלמות1 היהודים לא עברו תהליך אפשר לסכם ולומר ש

שונים1  טעמיםמיהודים  בקרבידועים לנו מקרים אישיים של המרות דת זאת 
קידום  :כגון כלכלית-החברתית תועלתהתכלית העיקרית להמרת הדת הייתה ה

ס,  ל  בן כ  שיפור אף מסים ופטור מבתפקיד, כנזכר לעיל במקרהו של יעקּוב א 
שאינטלקטואלים יהודים אירע גם אבל  1היחסים החברתיים עם עמיתים למסחר

סלאם מטעמים דתיים ופילוסופיים לבציון והמירו את דתם ) נמשכו אל דת הא 
 (08830869 Goitein1; תש"ן; סטרומזה תש"ן

של הענקת שמות  ,שהראינו לעיל ,משמעית-התופעה הבולטת והחד
עשרה וגם במאות -במצרים במאה האחת םהיהודי בקרבניים, רָאערביים וקּו

1 זאת בשונה מהקשר בין תופעה זו אחרות, אינה מעידה בהכרח על התאסלמות
1 מה גם שמסקירת השמות בנספח המצורף םהנוצרי לבין התאסלמות בקרב

שמות  ,שמות מן הקטגוריה השנייה םלתת לילדיה טונ יהודיםשהעולה למאמר 
ף ונמנע ניים כגון אברהם,רָאקּו-מקראיים סמעיל ויּוס  שמות מ במובהק וא 

קונוטציות דתיות  הנושאיםשמות , ממוסלמיים מן הקטגוריה הראשונה
ַסין, ש בהם השתמשו מובהקות כגון מוחמד, עלי, אחמד, אלַחַסן ואלח 

ניים מעיד על רָאקּו-1 מתן השמות המקראייםים בני הדתות האחרותהמתאסלמ
בחברה שבתוכה חיו, בפן  ,באופן חלקילפחות  ,רצונם של היהודים להשתלב

על מגמת התאסלמות דווקא1  אינו מעידיום ברחוב, ו-הגלוי של חיי היום
בקנה אחד עם  ו, וגם עלםאומלבבידם כמעט  והשתלבות עלה מאמצי

מים במצרים של המאה האחת נטיותיהם של עשרה, כפי -השלטונות הפאט 
י הכרוניקאים המוסלמים1 גם כתבכפי שמעידים שמעידות תעודות הגניזה ו

תעודות הגניזה מלמדות אותנו על השתלבות מלאה בחיי המסחר והכלכלה, 
גיל ; aתשנ"הברקת ) רבה בפעילות המדינית של הממלכה על מעורבותו

 (Cohen ;0839Fischel ; 08830869 Goitein1 0891; 0890יל ג א; תשמ"ג,
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מים אפשרו ליהודים ולנוצרים לפעול באופן חופשי בכל תחומי  הפאט 
החיים, ולעתים קרובות אף העדיפו את שירותיהם הטובים על פני עוינותם של 

מים ובני החסות  עלה יפה היהודים המוסלמים הסּונים1 השילוב בין הפאט 
ב  מים בַמגר  אחד אמצע המאה העשירית1 מצד במראשית ימי שלטונם של הפאט 

הצליחו היהודים לשמור על מסגרת קהילתית סגורה ומגובשת כשתנאי החיים 
, וגם שאפשרו להם הפאטמים היו נוחים ביותר מבחינה כלכלית וחברתית

מתוך רצון אישי יהודים התאסלמו  בתקופות הקצרות יחסית של שפל ומצוקה1
ם,  לכך בימיאו כשאולצו  ,לעלות במדרגות השלטון, כפי שהראינו לעיל אלחאכ 

1 מן הצד האחר, השכילו היהודים להשתלב השתלבות התאסלמו מעטים אזוגם 
מית1 מעידים על  כמעט מלאה בחיים החברתיים והכלכליים של המדינה הפאט 
כך רבים ממכתבי הסוחרים היהודים, המזכירים שותפויות עסקיות עם 

ת עם פקידי עבודה משותפ(, 08830869 Goitein; תשכ"ז)גויטיין מוסלמים 
ואפילו יחסים (, , אתשמ"גגיל  ;Goitein 0869-0883)סוחרים מוסלמים 

מכתבים אחרים, בעלי  1(08830869 Goitein) עם מוסלמים קרוביםחבריים 
היהודים לעזרת  ולעתים נזקק :אופי ציבורי, מעידים על שותפות פוליטית

היפך, יהודים ל לעיתיםו(, , אתשמ"גגיל  ;aתשנ"הברקת ) בכירים מוסלמים
שם(1 גיל, ) בעלי השפעה יכלו להיטיב עם מכריהם המוסלמים שנזקקו לעזרה

מי1  מן הצד המדיני נזכיר את היהודים שהגיעו לתפקידים בכירים בממשל הפאט 
מי היה רופא או איש כספים יהודי ח'ליפהכמעט לכל  גם יש לציין כי  1פאט 

ם נחוגו ייים, הנוצריים והמוסלמיהחגים היהוד(1 שם)נוצרים הגיעו למעמד הזה 
 יה משתתפת בשמחה ברחובות, כמו שמעיד מקריזייבמשותף כשכל האוכלוס

סטאט והיהודים עם ראשיהם אנשי קאהיר, ואנשי פ  ": עשרה-בן המאה החמש
 0869Lane-Pool; , בש"דמקריזי ח[" )אל11]1 והנוצרים עם הפטריארכים שלהם

;0899Lev  1)מית מדברים בעיקר  הכרוניקאים המוסלמים בני התקופה הפאט 
ס, או והו מועל יהודים שהתאסלמו והגיעו לצמרת השלטונית כ ל  בן כ  זיר א 

ףוהו הכרוניקאים הסּונים, שפעלו (1 0890גיל ) זיר ַאבו ַמנצּור ַצַדקה בן יּוס 
מים, כתבו על מגמת ההשתלבות הזאת מתוך עוינות  1 זאתאחרי שלטון הפאט 

ששררה באותם ימים  הכללית אווירהבהתאם ל ,לטון הַממלּוכיםבעיקר בימי ש
 1חש"ד( דינור; , ב0829אלסיוטי )

סלאם ה הנוצרים המזרחיים  בקרבו ביננראה שהחיים תחת שלטון הא 
היהודים1 הקהילות הנוצריות בארץ ישראל,  מאלה שניכרו בקרבשונות תוצאות 

ב נשחקובמצרים ובסוריה, ב לארצות הנצרות, בעיקר נוצרים רבים היגרו ו ,ַמגר 



היהודים ים מצבם החברתי של  פי שמות פרטי מית על   במצרים הפאט 

 קיט

מקרב האליטה המשכילה והמנהיגות הקהילתית והכנסייתית1 הנשארים, נוצרים 
ברובם פשוטי עם ודלת הארץ, עובדי אדמה קשי יום, עברו תהליך של שחיקה 
והתאסלמות, כפי שמעיד עליהם הדגם הסטטיסטי של בדיקת השמות על פי 

םגזר בולייט1 כש מים,  בימיאת גזירותיו  אלחאכ  נוצרים שבהם נהנו ההפאט 
ואילו המתאסלמים היו מבין הפקידים וגובי המס הנוצרים1  רוברווחה יחסית, מ

נוצרי, נהגו שלטון ההדת אחר, היהודים, שכבר הורגלו בחיים תחת שלטון 
מר, כפי שנאכפו עליהם  הקפידו ,ביתר צנעה ומיעטו לקיים את תנאי ע 
 (0881Levtzion 1להתאסלם )

מתוך חוש טבעי של הישרדות, שסיגלו לעצמם במהלך דורות רבים של 
חברתי של מתן שמות -פן החיצוניהשתמש בזרים, השכילו היהודים ל ןשלטו

סלאמית,  כמו שהראינו לעיל, הקפידו שלא  ועם זאתעל פי הנהוג בחברה הא 
סלאמית1 במגעיהם עם המוסלמים-לתת שמות בעלי משמעות דתית השתמשו  א 

יום במגעיהם עם -גם בחיי היום נהגו כךוהיהודים רק בשמותיהם הערביים, 
בעניינים השוטפים1 במכתבים ציבוריים שכתבו בעברית נהגו ויהודים בעסקים 

על פי רוב להשתמש בשמות העבריים, אך לא נמנעו משימוש בשמות ערביים1 
הרבה מקרים יהודית השתמשו לרוב בשמות הערביים1 ב-כשכתבו בערבית

 כימעידה זו תופעה ושמות ערביים ועבריים זה לצד זה, בנמצא שימוש מעורב 
יום1 דוגמאות רבות -השימוש בשמות ערביים הפך להיות חלק מחיי היום

ערביים ובמעורב, ניתן למצוא למשל בשמות לשימוש בשמות עבריים, 
 (08891גיל )גיל תשמ"ג; בקורפוסים הגדולים של משה גיל 

מעניינת התופעה של משחקי שמות, אם לצורך שבח ואם לצורך השמצה1 
במכתבים הכתובים עברית, שנועדו לחילופי מידע בין יהודים, בינם לבין 

שמות במשמעותם העברית1 כך כתב הגאון שלמה בן יהודה בחקו יעצמם, ש
)שם ערבי שנגזר מן השורש הערבי  ַסהלאןבקירוב, לידידו הקרוב  0129בשנת 

אני הפכתי את שם סה]ל בלשון[ הקודש מישרן "( בן אברהם: , קל=ישר הלסַ 
–26, שורות 031, ב, עמ' תשמ"גגיל ) ["1]11 כי מישור פירושו בלשון ערבי סהל

בינם לבין עצמם במכתבים הכתובים עברית, זה את זה כשרצו להשמיץ  (291
שראל בין נהגו יריביו של מאיר, גאון ארץ י1 כך שמותבלא היססו לשחק 

 "ממאיר"שכינו במכתבי ההשמצה את הגאון כ ,לערך 826-802השנים 
על משקל 'בן מאיר'  "בן מחשיךכינו ", ואת בנו ונושא דברו אהרן "מחשיךו"
השמצה בכתבים לתערובת של שמות ערביים ועבריים שימשה גם  1(שם, א)

ן חידוד הלשון שנקטו כלפי הגאון אהרן בן יוסף, גאומו בהעבריים כ
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 ַח'ַלףשמו הערבי המקובל של כל אהרון היה  8611–813 פומבדיתא בשנים
מעמדו של אהרן כמחליף, ממלא מקום,  שפירושו(, ַכַלף)ובמקורות היהודיים: 

, כלף היה שמו הערבי של הגאון אהרן בן יוסףגם משה רבנו1  צדהכהן ל
והיה ": עליו נותו כתבכשרצה נתן הבבלי, איש סורא במאה העשירית, לגַ ו

את השם חסר הניקוד ניתן אמנם לקרוא  "1בבבל אדם חשוב אחד ושמו כלב
ב, אבל אין לטעות בכוונתו של המחבר, שרמז לכינוי הגנאי ֶכֶלב1 סעדיה בן  ל  כ 

, ואותו אהרן בן יוסף היה יריבו המר, 812–829 יוסף היה גאון סורא בשנים
בתואר את יריבו לכנות סעדיה בן יוסף סס ילא ה "ספר הגלוי"בחיבורו 

בין היהודים לבין שמשחקי השמות (1 ב, א0889גיל ) "כלב מת"מפורש ה
לשלטונות  , אךאת השפה העברית ואת השמות העבריים ניצלועצמם, הם 
מים  כתבו את המען למכתב  ואףבדרך כלל בלשון הערבית, כתבו הפאט 

ע לאן להביא את כלל, י ד ךערבית, כדי שנושא המכתבים, שהיה מוסלמי בדרב
נהגו להשתמש רק בשמות הערביים1 דויד הלוי בן ובמקרים אלה המכתב, 

–0191הקרא העשיר ורב ההשפעה, שאולי היה גם ראש היהודים בשנים  ,יצחק
שנכתבו מהווה דוגמה נאה1 במכתבים פנימיים (, 2111–0888 ברקת) 0199

בן  1[11]מרנא ורבנא דויד הלוי ": כינו אותואליו או עליו,  בעברית בידי יהודים,
, אבל מהיותו בעל תפקיד בכיר (28, שורה 91עמ' , בתשמ"ג, גיל ) "רב יצחק

מי,  מי,  ח'ליפהזכר שמו גם במכתבים רשמיים אל ההובממשל הפאט  הפאט 
סַחקעבד אדוננו "לו   והכתובים בלשון הערבית, ושם קרא בכתב  ",ַדאּוד בן א 

בעברית לאפרים בן שמריה, ראש  וכשכתב(1 8, שורה 316שם, עמ' ) ערבי
סטאט בשנים  אפרים החבר "לו:  ו, קרא(aתשנ"הברקת ) 0199–0101קהילת פ 

 תבוהכתוב ערבית לטובת הדוור המוסלמי, כ ,, אך במען"העזתי ביר' שמריה
, שהם תארו, "אלַגזי אלחאביר ַאבי כת'יר אפראים בן ַמחפּוט"בלשון הערבית 

 (3911, ב, עמ' תשמ"הגיל )כינויו, שמו, שם אביו ומקום מוצאו בלשון הערבית 
מתן השמות נמשכה גם במאות הבאות, השפעת הסביבה האסלמית על 
היה זה בבחינת מהלך אלו  אך בתקופותתחת שלטון הַאיּובים והַממלּוכים, 

-כלפי הלא מחשבה תחילה, משום שהעוינותבסטיכי יותר מאשר מהלך 
היהודים בחיי החברה מעורבות ו ,מוסלמים הלכה והחריפה עם חלוף המאות

סלאמיים   (21111; סומך קלאר תשי"ד) פחתה והלכהוהכלכלה הא 
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 מראי מקום

 1אביב , לשרשים, תלואלה שמות בני ישראל, 0892 א', ארזי
תולדות היהודים במצרים ובסוריה תחת שלטון  ,תש"דא', אשתור )שטראוס( 

 1מוסד הרב קוק, ירושלים, א, הממלוכים
 , מאגנס, ירושלים1היהודית של ימי הביניים-דקדוק הערבית ,תשמ"א ,י' בלאו
 391–06, עמ' 12 פעמים, "לזהותם היהודית של אנוסים,  "תש"ןמ', ששון -בן
–911 רצות האסלאם, קירואןצמיחת הקהילה היהודית באתשנ"ו, מ', ששון -בן

 1, מאגנס, ירושלים0199
 831–012, עמ' 91 פעמים, "אברהם הפרנס בן מבשר, "תשנ"ג א',ברקת 
-)אוריינס יודאיקוס(, מכון בן ,0199–0119יהודי מצרים , תשנ"ה א',ברקת 

 1צבי, ירושלים
שפריר מצרים; ההנהגה היהודית בפסטאט במחצית  ,aתשנ"הא', ברקת 

 תלאוניברסיטת , המכון לחקר התפוצות, עשרה-של המאה האחתהראשונה 

 1אביב
: מנהיג שנוי 'הבוגד המעולה' , או'החבר המעולה, "'0899א', ברקת 

במחלוקת, עלי בן עמרם, ראש קהל הירושלמיים בפסטאט במחצית השנייה 
, Association for Jewish Studies Review, 23/2, "עשרה-של המאה האחת

 1כז–י, עמ' אהחלק העבר
, "שר העדה אברהם הכהן הרופא בן יצחק בן פראת, "2111–0888 ',אברקת 

HUCA, 70-71 , ,יט1-עמ' אהחלק העברי 
, דברי הקונגרס "עמדת האישה לפי כתבי הגניזה, "תשכ"ט ש"ד,גויטיין 

 0981–099 , ירושלים, עמ'ב, העולמי הרביעי למדעי היהדות
 1, נד, ירושליםקרית ספר, "ספרו של גויטייןסקירה על " ,תשל"ט מ',גיל 
אוניברסיטת , המכון לחקר התפוצות, התסתרים; המשפחה והכת, 0890 מ',גיל 

 1אביב תל
 ,(631–0188ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ), תשמ"ג מ',גיל 

 1אביב אוניברסיטת תל ,שלושה כרכים
מוסד ארבעה כרכים,  ,במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים, 0889מ', ל גי

 1ירושלים ,ביאליק
; נ' אילן האסלאם והעולמות השזורים בוגיל מ', תשס"ב, "בני סגמאר", 

–018יפה, מוסד ביאליק, ירושלים, עמ' -ספר הזכרון לחוה לצרוס )עורך(,
0911 
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פי -שמות פרטיים בקהילות תימן: מחקר שמות על, "0889א',  גימאני
 אביב1 , תללןאי-בר א, ואלה שמות, "כתובות

 אביב1-, מהדורה שנייה, דביר, תל0א, ישראל בגולהב"צ, חש"ד, דינור 
עמ'  ,כב ציון, "מהדיה-בני סגמאר אשר באל" ,י"ז–תשט"זח"ז, הירשברג 
238–2101 

 1אביב-תלעתי, -, דודזוןעולם התנ"ך, כרך דברים, 0889וינפלד מ' )עורך(, 
 1זמורה ביתן, אוניברסיטת חיפה, בצל הסהר והצלב, 2110מ', כהן 
, "שם יהודי או לאו? –השם שבתי בעת העתיקה " ,תשנ"ט–תשנ"זנ"ג, כהן 

אוניברסיטת  ,, שני כרכיםואלה שמות; מחקרים באוצר השמות היהודיים
 1גן-אילן, רמת-בר
–96 עמ' ,12 פעמים, "המרת דת ומומרים במצרים בימי הביניים, "תש"ן י',לב 

921 
המרות דת והתאסלמות בימי הביניים: מה בין יהודים " ,תש"ןנ', לבציון 

 091–9 , עמ'12 פעמים, "לנוצרים?
מרכז  ,סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות ,תשנ"ו)עורכת(,  ח' יפה-לצרוס

 1זלמן שזר, ירושלים
 1דפוס וילנה, ירושלים, , תשכ"אד כד ,מדרש רבה שיר השירים

 קיבוץ המאוחד, תל אביב1ה ,בגדאד, אתמול, 2111סומך ש', 
על אינטלקטואלים יהודים מומרים בימי הביניים , "תש"ןש', סטרומזה 

 631–60, עמ' 12 פעמים, "המוקדמים תחת שלטון האסלאם
מחקרים ועיונים בלשון בשירה , "שמות בני ישראל" ,תשי"דב', קלאר 

 1אביב , מחברות לספרות, תלובספרות
אשנב , "מן הגניזה הקהירית: סקירה כלליתאגרות נשים , "תשנ"ה י',קרמר 

–060, מרכז זלמן שזר, ירושלים, עמ' לחייהן של נשים בחברות יהודיות
0901 
 1, ירושליםהאנציקלופדיה העברית, "שם, שמות"הערך  ,תשל"טש', שביב 

, .ت .ب  ٬ ٬علي بن احمد ٬المقريزي, חש"ד, אחמד בן עלי אלמקריזי
תאב ) بيروتظ  ٬واالثار الخطط بخكر واالعتبار المواعظ كتاب כ 

'טט ּואלַאת'אר 'כר אלח  ד  באר ב  עת  ט' ּואלא   ביירות1, (ַאלמַּואע 
 بن الرحمن عبد ٬السيوطي ,0829, עבד אלרחמן בן אבי בכראלסיוטי 
  ٬والقاهرة مصر تْاريخ في المحاضرة حسن,  ۱٦٧٩ ٬بكر ابي

 1קהיר, ב(, כרך ואלקאהרהחסן אלמחאצרה פי תאריח' מצר )  القاهرة
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 נספח: רשימת השמות

 שמות גברים א1

 יםשמות עבריים מקראיים מקוריים ומקבילותיהם הערבי 01

בַרהים – אברהם בית אופיינית, ועוד  ,ַברהּוןוריאציה מקובלת:  1א  צורה ַמגר 
רהאןוריאציות, פחות מקובלות:  עמ' ,  0989Steinschneider) ַברהין, ַברהם, ב 

סַחק ַאבּוקבועה לאברהם:  כ ניה(1 039–039 על שם אברהם המקראי, אביו  ,א 
עמ' ,  0989Steinschneider ;0 , הערה069עמ'  ,aתשנ"הברקת )של יצחק 

6091) 
ַכלף, ַכליפא, כ לּוף, ַכַלף, ַחלפון, ַחַלףוריאציות מקובלות:  1ַהרּון –אהרן  , מ 

, ועל פי התעתיק המקובל ַח'ַלף)צורת הקטנה(1 השם, שנכתב בערבית  כ ַליף
, היה שם ערבי מקובל לכל מי ששמו העברי היה אהרן, על פי ַכַלף הוא בגניזה

הערבים ובעקבותיהם גם היהודים,  מחליפו של משה רבנו1כהתפיסה של אהרן 
 ,לעתים1 , על שם אהרן הכהןאלַהרּונינהגו גם לכנות את מי שהיה כהן בכינוי 

ב, וכאן יש , כַכַלףכשלאדם קראו  ל  ינו אותו היהודים על פי הדמיון בצליל גם כ 
ב  ,ערביתב ַכַלףעברית אל בהתפתחות כפולה: מן אהרן  ל  עברית, בממנו אל כ 

ברקת ) קבועה לשם זה כ ניהלא מצאתי  1כ ַליבובהקטנה עברו שוב לערבית: 
; 698, 229א, עמ' , 0889גיל ; 2 , הערה038עמ' , aתשנ"ה
0989Steinschneider  , '0988 ;623עמ Steinschneider,  '0291עמ) 

 והיה גם אחת המקבילות הקבועות לשם חיים, רא ַיחיא 1יחַיי, ַיחיא –אלחנן 
כרי ַאבּוקבועה:  כ ניהיוהנס1  או המקור היה יוחאי, יוחנןנראה כי להלן, ו  ַאבּו, ז 
ל יוחנן )המקביל לאלחנן( אביו ש על פי הברית החדשה, זכריה היה1 ַזַכריא

על  ַיחיאמל ווה ב ַזַכריא( 99, פסוק 6(1 בקוראן )סורה 01–9 א ,המטביל )לוקס
להלן(, וכל  ו)רא ַיחיא ַאבּו כ ניהפי הברית החדשה ולכן כל זכריה קיבל את ה

קבועה למי ששמו  כ ניהתה גם יהזאת הי הכ ניה 1ַזַכריא ַאבּו כ ניהאת ה - ַיחיא
  1897;2, 0, הערות 093, עמ' aתשנ"הברקת )להלן1  וראוהעברי היה יהודה, 

Steinschneider , '1899; 626–629עמ, Steinschneider,  '0211עמ) 
נדיר למדי, והשם אלעזר היה נפוץ  היה השם אליעזר – אלעזר, אליעזר

שאליעזר המקראי היה עבד, ואילו לכך היא הסיבה ש1 קרוב לוודאי ממנו
 ,ַמנצּוראלעזר היה בן אהרן הכהן1 כנראה שהמקבילה לשם זה בערבית היא 

 אלמנצח, אבל טעמו של הדבר לא נתברר לי1 האותיות  הוא שתרגומו לעברית



ער ברקת נ   אלי

 קכו

ולכן הורדו לעתים  כתווית יידועידי דוברי הערבית בבראשית השם נתפסו 
 כ ניה1 לא מצאתי עיזאר, עזאר, עזריות בשימוש היום יומי, והשם הפך לה

 Steinschneider; 939, ד, עמ' 0889; גיל 692ג, עמ' תשמ"ג, גיל ) קבועה

 (6196161, 23, עמ' 1897
לא מצאתי שם מקביל לו בערבית ונראה שהשם אפרים שימש גם  – אפרים
 ַאבּו קבועה  כ ניהיתה יכל אלה ששמם היה אפרים הלזאת,  עםבערבית1 

בראשית מח בברכת יעקב בהתאם ל, בעל השפע, על שם אפרים המקראי, ַכת'יר
0320 ( ,תשנ"הברקתa  'ד, עמ' 0889; גיל 691, ג, עמ' תשמ"גגיל ; 010עמ ,
9391) 

ַלימאן ַאבּוהמתבקשת:  כ ניהקבועה1 ה כ ניהלא מצאתי  1ַדאּוד דויד  אבי  ,ס 
אביו של שלמה, נפוצה אך לא בלעדית1 לעתים  ,על שם דויד המקראי ,שלמה

, ג, תשמ"גגיל )על שם הבן הבכור  -, ולעתים אלַחַסן ַאבו כ ניההשתמשו גם ב
, 621עמ' , 919918; Steinschneider 1897, ד, עמ' 0889; גיל 666669עמ' 
6291) 

קבועה1 השם היה נפוץ למדי  כ ניהאין מקבילה בערבית ואין גם  – דניאל
 בין היהודים וסביר שהשתמשו בו גם בפנייה בערבית1

לאל הלל  1 שכיח למדילמרות היותו יחידאי במקרא, בכתבי הגניזה הוא  1ה 
המקבילה הערבית משמעותה חרמש הירח, והיא ניתנה בגלל הצליל הדומה1 

 קבועה1 כ ניהלא מצאתי 
יא –זכריה  כרי, ַזכר, ַזכאר: עם הוריאציות ַזַכר   ,ַיחיא ַאבּוהקבועה:  כ ניהה 1ז 

יאהשם שנכתב 1 לעיל ורא כרי, אלא זכריה,  ַזַכר  רומז כי אין לקרוא את השם ז 
והאות ה' הוחסרה בגלל שם ההוויה, דוגמת הכתיב יאּודה במקום יהודה 

 י"ז,-הירשברג תשט"ז ;992–990 , ד, עמ'0889גיל ) בתקופה מאוחרת יותר
 (91הערה  238עמ' 

ַג'יג', ַחג'אג' –חגי  ותו צליל כמו א שלומקבילה הערבית ל :)הקטנה( ח 
 (2891, עמ' aתשנ"הברקת )חג : אותה משמעותואף שם העברי ל

ַנין, ַחנאן –חנן, חננאל, חנניה  1 המקבילה הערבית בעלת ַחנּון, )הקטנה( ח 
; 699, ג, עמ' תשמ"ה, עמ' ד; גיל 0889 ברקת)אותה משמעות ואותו הצליל 

 1(991, ד, עמ' 0889גיל 
צ, ל'ַפצ –חסד, חסדאי  השם יחידאי במקרא1 סביר  1אל'ַפצ )הקטנה(, יל' ַפ 

לשון חז"ל, ב היא גם הצורה השכיחהכתבי הגניזה, שמ חסדאיצורה להניח שה
, ל'ַפצא תרגומו של השם הערבי יהשמקרא, אלא השם היחידאי במ הלא נלקח
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שמשמעותו זהה1 אצל הערבים נפוצו שמות מופשטים על פי מידות תרומיות, 
 1(991, ד, עמ' 0889; גיל 699, ג, עמ' תשמ"גגיל בדרכם )ו הלכוהיהודים 
ב –טוביה  עמ' , aתשנ"הברקת ) על פי המשמעות והצליל הזהים 1ַטיבאן, ַטי 

 1(2, הערה 036
קבועה1  כ ניה לו אין מקבילה ערבית וגם אין – יאשיהו, יאשיה, יאשיא

גיל, ) , אולי על שם בנם הבכוראלַחַסן ַאבּואו  ַחַסןמהם  אחדיםמצאתי שקראו ל
 (9991, ד, עמ' 0889; גיל, 698, ג, עמ' תשמ"ג

ַסיד, ובלשון הקטנה ַאַסדכנראה היא המקבילה הערבית  – יהודה  אבל, א 
פירושו  ַאַסד1 ַיחיאי שיהודה מכונה גם משמעי ולעתים מצאת-הדבר אינו חד

 "גור אריה יהודה" ,ברכת יעקב ליהודה ומכאן שמקבילה זו תואמת אתאריה1 
לאדם ששמו יהודה גם בשם הערבי  קראו לעתים זוסיבה מ(1 8בראשית מט )

באע כרי ַאבּוקבועה:  כ ניהשפירושו אריה1  ס  , בגלל הזיהוי עם ַזַכריא ַאבּו, ז 
1 בתקופות מאוחרות אלַחַסן ַאבו  כ ניההייתה הלעיל, אבל לעתים  ו, ראַיחיא

ת'מאנית, נהגו לכתוב יאודה, כדי לא לנקוב בשם ההוויה  יותר, הַממלּוכית והעו 
 0989; 999–999 , ד, עמ'0889גיל  ;918 ,691–698 , ג, עמ'תשמ"גגיל )

Steinschneider , '6291, 626–629עמ) 
קבועה1 בערבית השתמשו  כ ניהאין  אין מקבילה ערבית וגם 1יושע –יהושע 
 שם העברי1ה, שהיא למעשה יושעבצורה 

ף –יוסף  על שם יעקב המקראי,  ,יעקּוב ַאבּוקבועה ומתבקשת:  כ ניה1 יּוס 
בןבמקום  אחרות על  כ ניותב וגם, אלַחַסן ַאבּו1 מצאתי כאלה שנתכנו יעקּוב א 

; 963–998 , ד, עמ'0889; גיל 693–690 , ג, עמ'שמ"גתגיל ) שם בנם הבכור
0989 Steinschneider , '6291, 620עמ) 

 קבועה1 כ ניהאין מקבילה ערבית ואין  –יחזקאל, יחזקיה, חזקיה 
ף ַאבּוקבועה ומתבקשת:  כ ניה 1יעקּוב –יעקב   1על שם יוסף המקראי יּוס 

, ג, תשמ"גגיל ) אחרות על שם בנם הבכור כ ניותמצאתי גם כאלה שנתכנו ב
 1(969–961 , ד, עמ'0889; גיל 699–691 עמ'

ַסין, ַחסאן ,על כל נגזרותיו ַחַסן –יפת  ן, ַחסּון, )הקטנה( ח  ַחס   ַחַסן 1מ 
 כ ניהעל פי משמעותו1 ה תורגםהשם העברי יפת  1יפה, טוב :בערבית פירושו
בן במקום ,ַעלי ַאבּוהקבועה היא   ַחַסן: המוסלמית1 זאת על פי המסורת ַעלי א 

ַסיןו ברקת ) מוחמד, חתנו ובן דודו של ַעליהיו בניו של הַח'ליפה הרביעי  ח 
; 696–699 , עמ'תשמ"ג, ג; גיל 2, הערה 036, עמ' 0, הערה 022, עמ' aתשנ"ה
0899 Steinschneider,  '0891; 629–629עמ Goitein,  '1(038עמ 
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סחק, יצחאק –יצחק  סחאק, א  צחק, א  בַרהים ַאבּוקבועות:  כ ניות 1א   ,א 
בן במקום בַרהים א   עם זאתשתיהן על שמות אבות האומה1  1יעקּוב ַאבּו, א 

, תשמ"גגיל ) אחרות, על שם בנו הבכור כ ניותמצאתי שלעתים נקרא יצחק גם ב
 1(969–969, ד, עמ' 0889; גיל 699–696ג, עמ' 

בשם העברי  השתמשואין מקבילה ערבית1  1ַשעיּון, ַשעיא –ישעיהו, ישעיה 
 קבועה1 כ ניהבצורה ערבית1 אין 

, אך לא מצאתי זכר איסראילסביר שהשתמשו בצורה הערבית  – ישראל
 קבועה1 כ ניהלכך1 אין 
 קבועה1 כ ניהאין מקבילה ערבית ואין  – לוי

 נ ַחיםהערביים  מותהש 1ַנחּומה)הקטנה(,  נ ַחים –מנחם, נחום, נחמן, נחמיה 
משמשים בתור מקבילה לכל שורת השמות העבריים1 מכאן שהתייחסו  ַנחּומהו

לכל השמות האלה כנגזרת של אותו השם1 השמות הערביים הם למעשה השם 
 קבועה1 כ ניההעברי בצורתו הערבית1 לא מצאתי 

פירושו  ַסהל1 ַסהל ַאבּוקבועה:  כ ניהאין לשם זה מקבילה ערבית1  – מנשה
הזאת1 בתעודות הגניזה החליפו לעתים בין  כ ניהישר1 לא נתבררה לי סיבת ה

; ג, 182–180 , ב, עמ'תשמ"גגיל ; 093–068עמ' , ברקת תשנ"ה) מנשה למשה
 1(999–991, ד, עמ' 0889; גיל 911עמ' 

 כ ניההשם הערבי הוא צורה ערבית של השם העברי1 1 מּוסי, מּוסא –משה 
מראן ַאבּוקבועה:  בןבמקום  ,ע  מראן א  על פי משה המקראי בן עמרם1 לעתים  ,ע 

, על שם אהרון המקראי, אחי משה1 אבל מתועדים גם ַהרּון ַאבומכונה משה גם 
, ג, עמ' תשמ"גגיל ) אחרת על שם בנם הבכור כ ניהאנשים ששמם משה ולהם 

 (6221עמ' , Steinschneider 0989 ;999–996, ד, עמ' 0889; גיל 919–911

ם – משולם סל  על פי המשמעות והצליל1 שם לא נפוץ1 לא המקבילה  1מ 
 קבועה1 כ ניהמצאתי לו 
על פי הצליל1 שם לא נפוץ1  1 המקבילה)צורת הקטנה( נ ַעים, נ עמאן –נעמן 

 קבועה1 כ ניהאין 
בה –נתן, נתנאל  ַבת, ה  1 ַעטיה, ַעטא, ַמוהּוב)הקטנה(,  ו ַהיב, ַוהב, אללה ה 

או  ַוהבהשמות הערביים כולם גרסאות שונות של הפעל נתן בתרגומו לערבית 
–992, ד, עמ' 0889; גיל 918–919, ג, עמ' תשמ"גגיל ) קבועה כ ניה1 אין ַעטא
993)1 

 קבועה1 כ ניהתרגום מילולי וצלילי1 אין המקבילה היא 1 ַעבדאללה –עובדיה 
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זרּון –יה, עזריהו עזרא, עזרון, עזר  כ ניהעל פי הצליל1 המקבילים 1 ז רעה, ע 
 (6291עמ' ,  0989Steinschneider) , לא נתברר לי מדועאלַחַסן ַאבּולא עקבית: 
לי  ַליש, ַעלאש, ַעלּוש, ַעלאן, ַעלּון, ַעלי –ע  יהודים רבים נקראו  1)הקטנה( ע 

הערבי,  ַעליבשם זה1 הם לא נהגו לנקד את שמם, ולכן לא ברור אם השם היה 
ני בעל משמעות דתית מוסלמית רָאקּו-ערבישם  ,שהוא שם בעל משקע מסורתי

לי1 אבל יש מקרים שהוא או  השם כך:  נכתבבהם שהשם העברי המקראי ע 
ירה, בעילי1 האות י' באה לסמן את ההגייה   ַעליומכאן ברור שהשם הערבי צ 
-העניקו לו את הגוון המסורתי היהודיהם אומץ על ידי היהודים אבל לעתים 

ַסין ַאבּואו  אלַחַסן ַאבּוקבועה:  כ ניהמקראי1   ַעלי, על שם שני בניו של אלח 
; גיל 2, עמ' ב, הערה 0889ברקת ) מוחמדהח'ליפה הרביעי, בן דודו וחתנו של 

, 0989Steinschneider ;981–998 , ד, עמ'0889; גיל 908–909 , ג, עמ'תשמ"ג
 (6291–629 עמ'

מראן –עמרם   אףהצורה הערבית של השם העברי1 המקבילה היא  1ַעמרּון, ע 
, על שם משה המקראי, אין מּוסא ַאבּו :קבועה כ ניהשמתבקשת במקרה הזה 

 1מּוסא ַאבּו הכ ניהקבועה, ולא נתקלתי אפילו במקרה אחד של  כ ניהלשם עמרם 
 קבועה1 כ ניהאין לו מקבילה ערבית ואין לו  –צדוק 

תרגום מדויק של השם הערבי בעל אותה המשמעות1 שם  1ַבקא –שארית 
 1(989, ד, עמ' 0889גיל ) לא נפוץ1 כך קרא סעדיה גאון לבנו

לה לה היה  – ש  1 אבל זהו ַסהלאןאו  ַסהלמצאתי מקרה ששמו הערבי של ש 
צליל בלבד1 בין השמות הוא בקשר אבל המשמעותו ישר  ַסהלהיוצא מן הכלל1 

 1(2, הערה 092, עמ' aתשנ"הברקת ) קבועה כ ניהאין מקבילה ערבית ואין 
ַלימאן –שלמה  ַלים, ַסלמאן, ַסלאמה, ס  י השם הערבי על פ 1)הקטנה( ס 

תה צריכה להיות לשם יהצליל והמשמעות של השם העברי1 הדעת נותנת שהי
בןבמקום , ַדאּוד ַאבּוקבועה:  כ ניהזה  , על שם שלמה בן דוד המלך, אך ַדאּוד א 

 כ ניהלא מצאתי אפילו מקרה אחד כזה בכתבי הגניזה, ונראה שאין לשם זה 
=טוב, יפה(,  ַחַסן) אלַחַסן ַאבּו כ ניהאחדים לווה השם במקרים ב 1קבועה

שר ַאבּולעיתים בו שר) אלב  ייתכן שבמקרים =שמחה(, לא ברור לי ההקשר1  ב 
, 0889; גיל 939–939 ג, עמ' תשמ"ג,גיל ) היא על שם הבן הבכור כ ניהה אלה

 (6291עמ' ,  0989Steinschneider ;988–989 ד, עמ'
סמעיל –שמואל   כ ניהצליל1 לשם זה אין על פי ההמקבילה 1 ַסַמויל, א 

 קבועה1
 קבועה1 כ ניה1 על פי הצליל1 אין ַסמעאן, ַשמעאן, ַשמעּון –שמעון 
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 קבועה1 כ ניהאין שם מקביל בערבית ואין  – שמעיה
1 (=שמר) ַחַפַט'על פי משמעות השם 1 ַחפאט', ַמחפּוץ', ַמחפּוט' –שמריה 

 קבועה1 כ ניהאין 
הנפוצים מן השמות המקראיים בקרב שמן הרשימה הזאת עולה בוודאות, 

היהודים הם השמות שנזכרו בקוראן, כמו אצל שכניהם המוסלמים1 היהודים 
לא כלל שמות מקראיים שאינם נזכרים בקוראן, והערבים מיעטו להשתמש ב
 1כאלה השתמשו בשמות

ניים  21 ומקבילותיהם שמות עבריים בלשון חז"ל ולשון ימי הבי
 ייםהערב

יא, חיים  ַמר, ַעיאש, ַיעיש, ַיחיי, ַיחיא, ַיחיה –חי, ח  ַעַמר, ַעמאר, ע  1 השם מ 
יא קיבל בימי הביניים את הצורות הנוספות חי וחיים, אולי בהשפעת  הַתנ אי ח 

 ַעמארומן השם  (=חיים) ַעיששנגזרו מן השם  ַיעישו ַעיאשהשמות הערביים 
כרי ַאבּוהמקובלת, אך לא הבלעדית, היא  הכ ניההקשור בחיים ובבנייה1  או  ז 

לעיל(1 השמות  וניים )רארָא, בגלל הזהות עם אלחנן וזכריה הקּוַזַכריא ַאבּו
-לא היו נפוצים בקרב היהודים בגלל ההקשר הדתי עמרהנגזרים מן השורש 

סלאמי  ַמרא  בן לע   ני לאחר מוחמד1, הַח'ליפה השאלַח'טאב א 
ַויע, שּועא –ישועה  רקאן)הקטנות(,  ש  שם רווח מאוד בכתבי הגניזה,  1פ 

רקאןשתורגם ישירות מתוך תרבות השמות הערביים1 השם הערבי  פירושו  פ 
פורקן, ישועה1 היהודים תרגמו את השם לשימושם1 מן השם הערבי שתורגם 

הקבועה,  כ ניהה1 גם הלעברית, חזר השם ועבר התאמה לערבית בצורות ההקטנ
 ַפַרג', מעידה על ההשפעה הישירה של החברה המוסלמית1 אלַפַרג'   ַאבו

 ;969, ד, עמ' 0889; גיל 698–699, ג, עמ' תשמ"גגיל ) =נוחם, הקלה, רווחה
0899 Steinschneider ,'6191 עמ) 

בית( ַסהלאן, ַסהל –ישר  שם עברי  1)צורה פרסית( ַסהַלַויה, )צורה ַמגר 
 קבועה1 כ ניהפירושו ישר1 אין  ַסהלישירות מן השם הערבי1  םרגושת

השם הַתנ אי מאיר היה נפוץ מן השם המקראי יאיר1  1ַאזַהר – מאיר, יאיר
המקבילה הערבית היא תרגומו המדויק של השם1 סביר שבגלל השם הערבי 

 ַאבּו  כ ניהה1 החזרו היהודים אל השמות הקדומים שמשמעותם זה ַאזַהרהנפוץ 
,  0899Steinschneider) אינה קבועה והקשר שלה לשם לא נתברר לי אלַחַסן
 1(629עמ' 
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באַרכ –מבורך  ן, מ  ַחס  תרגום ישיר מן השם הערבי1 שם נפוץ מאוד1  :מ 
 (6191עמ' , שם) אינה קבועה הכ ניה

שר –מבשר  ַשיר, ב  1 השם נובע מדמיון צלילי1 אין ב שראן, ַבשיר)הקטנה(,  ב 
 (31–2 , הערות81עמ' , ברקת תשנ"ג) קבועה כ ניה

 כ ניה1 שם ערבי במקורו שתורגם במדויק לעברית1 הַמימּון –מצליח, יצליח 
, Steinschneider 0989) ) =מאושר( ַסעיד ַאבּוהקבועה נגזרת מאותו נושא: 

 (6191עמ' 
לעיל(1  ו)רא אלַפַרג' ַאבּומקובלת:  כ ניהאין מקבילה ערבית1  –נסי, נסים 

 אך לעתים גם על שם הבן הבכור1
ביות: ַסעאדה, ַסעיד, ַסעד –סעדיה  1 ַסעדּון, ַסעדאל, ַסעדאן1 צורות ַמגר 

תרגום מן השם הערבי המקובל1 בערבית משמעות הגרסאות השונות: מזל, 
ותמיכה1 לעתים  ברכה, אושר, מאושר1 בעברית משמעותו קרובה יותר לעזרה

, שפירושו מבורך, שהתברך ַמרזּוקנדירות נקרא סעדיה העברי בשם הערבי 
 1(שם) קבועה כ ניהבפרנסה1 אין 
שם ַתנ אי שהתקבל בימי הביניים בגלל דמיונו  1ַפראח, ַפַרח –פַרחיה 

 ַאבּוהקבועה  כ ניהלשפירושו שמחה1 גם  ַפַרחהצלילי לשם הערבי המקובל 
רּור רּוראותה משמעות1  יש אלס  ; גיל 921, ג, עמ' תשמ"גגיל, ) =שמחה ס 
 1(983–982 , ד, עמ'0889

1 השם תורגם במישרין מן הערבית1 נפוץ אצל מוסלמים ַצַדקה –צדקה 
 קבועה1 כ ניהואצל יהודים1 אין 

ַמיח –צמח  מקורו מקראי, אך במקרא אין הוא שם של בשר  1)הקטנה( צ 
(1 רק בימי הביניים אימצו 9מתייחס למשיח מבית דוד )זכריה ג שהוא ודם אלא 

, אך אלַפַרג' ַאבּו הכ ניהאותו בתור שם של ממש1 מצאתי כמה מהם נושאים את 
 ַפַרג'קבועה או מקרית ואין אני רואה קשר ישיר בין  כ ניהאינני יודעת אם זוהי 

הכוונה היא למשיח שפירושו נוחם, רווחה, הקלה לבין השם צמח, אלא אם כן 
 1(981, ד, עמ' 0889; גיל 929, ג, עמ' תשמ"גגיל )שיביא הקלה ונוחם 

מחון –שמחה  רּור, ס  רי, ס  תרגום מערבית של שם נפוץ בין  1ַפַרח, ס 
רּור, ַפַרחהמוסלמים ) =שמחה( וצורה ערבית של המילה בעברית1 השם  ס 

פעמים רבות  כ ניהד1 הנפוצה מאו ַפַרחשמחה לא נפוץ, אך מקבילתו הערבית 
רּור ַאבוהיא   , באותה משמעות של שמחה1אלס 

על בסיס מקראי1 במקרא אין זה שם פרטי אלא  1ַסלאם –שר שלום, שלום 
בבית ראשי הגולה בבבל  ו(1 אולי בגלל זה נט9שם בעל גוון משיחי )ירמיהו ט 



ער ברקת נ   אלי

 קלב

; 911, ג, עמ' תשמ"גגיל ) קבועה כ ניהלהעניק את השם הזה לצאצאיהם1 אין 
 (6191עמ' , 0989teinschneider ;810–811, ד, עמ' 0889גיל 

מן הרשימה הזאת עולה בוודאות ששמות מלשון חז"ל היו נפוצים פחות 
מאשר השמות המקראיים והסיבה לכך ברורה: שמות אלה לא נזכרו בקוראן 

 1 לעומת זאת, על פי השפעת החברההמוסלמיתולא היו מקובלים על החברה 
ובתרגום ישיר מערבית, נכנסו לשימוש שמות בעלי משמעות  המוסלמית

 מופשטת, תורגמו מערבית לעברית והפכו לשמות עבריים1

 שמות ערביים מקוריים שנכנסו לשימוש בחברה היהודית 31

ב ב'ע, גאל  ב'ַתע, אל  השם נכתב  – ַליב'  ע ג ַליבצורות הקטנה:  ,ַלבה'ַתע, ל 
ין, שאינה קיימת בשפה העברית, ולכן נמצא בכתבי הגניזה 'באות הערבית ע

שתי שיטות תעתיק שונות: האות ג או האות ע1 משמעות השם בערבית קשורה 
, ַמנצּור ַאבּואו  ַנצר ַאבּותה יהקבועה הי כ ניהצחון1 לכן נראה שהיבמאבק, נ

ב נמצא אףצחון1 השם העברי לא היה קבוע, וימשמעותם נהם שגם  אחד  גאל 
 (291, הערה 012עמ'  ,aתשנ"הברקת ) שנקרא יוסף
בעל האנשים או האדון1 : נאס   ד'ו שם ערבי מקורי שמשמעותו – דּוַנש

בי וספרדי בעיקרו לשתרגום עברי נדיר   Steinschneider) אדונים1 שם ַמגר 

 (9081 עמ', 1898
 אוהב, אהוב1 :שם ערבי שלעתים נדירות תורגם לשם עברי – ַמחבוב, ַחביב
שם ערבי שמשמעותו חכם, רופא, לעתים תורגם לשם עברי  – ַחכם, ַחכים

ב, לסיציליה או לספרד1 ן, צורה שהיא אופיינית יותר לַמגר   ַחכמו 
ם  קשור בשורש המביע הכרח והחלטיות1 – חאת 
 שם הקשור בשורש המביע בחירה, טוב1 – כיארה, כיאר

בי, אופיינ – ַלבראט י בעיקר לבני משפחת הסוחרים הידועה שם ַמגר 
גמארמַמהדיה, בני   להלן1 ו, אולי הוא שם ֶברֶברי במקורו1 ראס 

ַוַמל  : תקווה, כלומר זה שמקווים לו1ַאַמלמלשון  – מ 
'ר נד   פירושו מזהיר, ַמתֶרה1 – מ 
כתאר ח'תאר, מ  מובחר1 התעתיק לח' הערבית היא בכתבי הגניזה  – מ 

 לחלופין כ או ח'1
ר סאפ  ר, מ  שאפ   ש משמשות לחלופין בכתבי הגניזה1-ונוסע1 האותיות ס  – מ 

 1בטוח – ַמדמּון )ַמצ'מּון(
 נאמן1 – נאג'י



היהודים ים מצבם החברתי של  פי שמות פרטי מית על   במצרים הפאט 

 קלג

ע  מועיל1 –  )הקטנה( נ ַפיע, נאפ 
ר  עוזר, מנצח1 – ַמנצּור)הקטנה(,  נ ַציר, ַנצר ,נאצ 
ק  זוכה1 – סאב 

בי – (זּוגמאר, ז גמאר, סּוגמאר) גמארס   (, של ַלבראטלעיל:  ו)רא שם ַמגר 
נאתה אחד הַמטות הֶברֶברים משבט ע'מאר, שנקרא ז  1 שם זה ושבט זה ס 

בן ַחוַקל בן המאה העשירית ובמוזכרים  בן ַח'לדּון בן המאה בידי ידי א  1 09-הא 
'למאסה, על הגבול הצפוני של  ג  נראה שהיה גם יישוב בשם זה, דרומית לס 

לשון הֶברֶברים פירושו של השם מעיד על מישהו הַצחראא )מדבר הסהרה(1 ב
שהוא אהוב וגדול1 ייתכן שיהודים שחיו בקרבת מקום אימצו את השם כדי 

גמארלסמן תואר גדּולה1  בן ס  הוא כינוי המשפחה שכפי הנראה באה מהאזור  א 
גמאר שבו ישבו הֶברֶברים בני  דומה לו יש שורה של תופעות המעידות על ב1 ס 

בכינויים מושאלים מהסביבה המוסלמית, דבר שהיה לכאורה בניגוד  שימוש
מר1 בעיקר ידועה משפחת  גמארמוחלט לתנאי ע  גמאר( ס  יתה משפחה ישה )ס 

סטאט  יה, באלכסנדריה, בפ  מסועפת של סוחרים יהודים שישבו בַמהד 
יה ומשרה זו עברה בירושה במהם שימשו דיינים  אחדיםובסיציליה1  ַמהד 
אחת של המאה ה יההשני תחציממשך שלושה דורות החל מהבמשפחה ב

1 אך הצורה זגמארלעתים נזכר השם בכתבי הגניזה בצורה משובשת: עשרה1 
; 090–091גיל תשס"ב, עמ'  ;991, ד, עמ' 0889גיל ) היא הנכונה סגמאר

 (2101–238עמ' י"ז, –הירשברג תשט"ז
 תמורה, פיצוי1 – 'ַעואץ
 אוהב1 – ַעטאף
ת'מאן שם נדיר בין היהודים, משום שזהו שמו של הח'ליפה השלישי  – ע 

סלאם ויש לו קונוטציה דתית1 עם זאת, מצאתי יהודים  אחדים בתולדות הא 
 (9221, ג, עמ' תשמ"גגיל ) שנשאו את השם הזה

ַהיד, ַפהד  חולדה או ברדלס1 –)הקטנה(  פ 
ַריג', ַפַרג'ּון, ַפרג'אן, ַפראג', ַפַרג' פַ )הקטנה(,  פ  ג'מ  כל הנגזרות  – ר 

משמעותן רווחה, הקלה, נוחם1 שם ערבי נפוץ הבא במקביל לכמה שמות 
, נפוצה אלַפַרג' ַאבּוהנגזרת ממנו,  כ ניהעבריים בעלי משמעות דומה1 גם ה

 לעיל1 ולכמה שמות שנושאים עמם משמעות דומה1 רא כ ניהכ
, אך בכתבי הגניזה (=צבי) יב' ַטַ צבי1 הכתיב הנכון הוא  – ביאן'ט  , ביאן'צ  

בלאו ) יהודית-ט התחלפו תדיר בערבית-והאותיות צ  ביאן1'צ  כתבו תמיד 
 1(96, הערה 018, עמ' aתשנ"הברקת ; 38תשמ"א, עמ' 
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 צעיר1 שם ערבי נדיר בקרב היהודים1 – יר'ַצע, ַצגיר
ַליח, ַצלאח, ַצַלח  טוב, ישר, הגון1 –)הקטנה(  צ 
 מרגוע, מנוחה1 – ַרוח
ַויה  יופי, נוי1 – ר 
 במשמעות של נעורים1 – ַשביב
עאב ַעיב, ַשעבאן, ש  שם נדיר אצל היהודים, משום שזהו שמו  – )הקטנה( ש 
ַעיבשל הנביא  שם בעל משמעות דתית וההמוזכר בקוראן, המזוהה עם יתרו,  ש 
, תשמ"גגיל ) הוא שמו של החודש השמיני בלוח המוסלמי ַשעבאןמוסלמית1 

 (201, הערה 09עמ'  א,
ת  איתן, קבוע1 – ת'אב 
 תמים, שלם, שלמות1 – ַתמים, ַתמאם

 שמות נשים ב1

 שמות עבריים 01

שמות עבריים ספורים בלבד, וגם הם כנראה שמות ערביים נמצאו כאמור, 
 במקורם שקיבלו צורה עברית1

השם המקראי היחיד שמצאתי לנשים בכתבי הגניזה1 מעניין  – אסתר
דווקא בשם של מלכה1 אולי בתור אנטי תזה למצבן הריאלי של הנשים,  שבחרו

במעשי גבורה  אינוואולי כדי לרמוז שהנשים כוחן במעשי ערמה ומזימות ו
וכוח הנראים לעין, כמעשיהם של הגברים1 שמות מקראיים היו נפוצים יותר 
ב וביזנט יון, בקרב היהודים שבאו מארצות המערב כגון ספרד, ארצות הַמגר 

ובמצרים היו נדירים מאוד1 הנשים הספורות ששמן אסתר שמצאתי בכתבי 
ביות  (3091עמ' ,  08830869Goitein) הגניזה, מוצאן ממשפחות ַמגר 

לכה1 סביר להניח שהשם מלכה בכתבי  – מלכה במקרא מופיע רק בצורה מ 
כההגניזה, שם נדיר בהופעתו, הוא השם בהגייתו הערבית  מן  תנגזר איננו, וַמל 

לּוךהשם המקראי1 צורה נפוצה יותר לשם הזה:  ךצורת הריבוי של  ,מ   ַמל 
1 שוב, מעניינת הבחירה דווקא בשם המביע שלטון, מצב הפוך למצבן (=מלך)

 (3061שם, עמ' ) הריאלי של הנשים בחברת הגניזה
(1 סביר להניח שהשם 21ד  רי הימים אבמקרא זהו שמו של גבר )דב –רנה 

נ ההשמיע צליל,  – ןרנהערבי נגזר מן השרש שהוא מקראי במקורו אלא  אינו  1ר 



היהודים ים מצבם החברתי של  פי שמות פרטי מית על   במצרים הפאט 

 קלה

 שמות ערביים 21

יה  מפוארת, הדורה, נאה1 – ַבה 
 פטריארך1 – ַבטַרךשם בהשפעה נוצרית כנראה1  – בטריקה
ַנינה כנראה במשמעות של צבע: חּומה1 אולי מעיד על מוצאם הדרומי  – ב 
 של הוריה1
'זיהלמילה זו משמעות של קבוצת זרים1 כך כונה מס  – ג'אליה , הוא מס הג 

 – שם אולי יש לו משמעות אחרתכהגולגולת שהוטל על בני החסות1 אבל 
 (3091שם, עמ' , ואולי יקרה )בהירה, ברורה

'ניגן או גן עדן, אולי במשמעות של  ,ַג'נהייתכן שבמשמעות של  – ג'ניה  ,ג 
ניהסביר שהכוונה  1אומץ לבבמשמעות של שד, רוח, ואולי  כיוון עשירה,  – לע 

 1(שם) גניה הואבגניזה הנהוג תעתיק הש
המשמעות היא תולעת1 למה ירצה מישהו לקרוא לבתו בשם כזה?  – דּודה

וה וצניעות, כפי שנהג הגאון שלמה בן יהודה בשנות החמישים ואולי לאות ענ
נכי תולעת ולא וא" עשרה, כשהקיף את חתימתו בפסוק:-של המאה האחת

 (9181, א, עמ' תשמ"גגיל )( 9)תהלים כב  "איש
 במשמעות של מחזור, סבוב, תקופה, תור1 – ַדורה
'כר 'ח'ר, ד  אוצר1 הכתיב הוא בח' קשה, ובכתבי הגניזה בשתי צורות  – ד 
 תעתיק1
עמ' , 08830869 Goitein) חוצפה גנדרנית, התפנקות גנדרנית – ַדלאל

3091) 
נדה הודית1 הורים נהגו לתת לילדות שמות כגון: תורכיה, או תורכיה  – ה 

קטנה, ַח'ַזרית קטנה )מארץ הַח'ַזרים(, על פי עמים שבנותיהם נחשבו ליפות 
 (3091שם, עמ' ) במיוחד
 היה משותף לגברים ולנשים1 ַזיןקישוט, עדי, יופי1 השם בצורתו  – ַזין, זינה

בכתבי הגניזה ולא מצאתי להם שני שמות שנתקלתי בהם  – חנא, חמאנה
 גרסאות שונות של השם חנה העברי1הם משמעות1 אולי 

סנה, ַחסאנה סן, ח  יפה, נאה טוב, יופי1 שם משותף לגברים  פירושו: – ח 
 1ַחַסן הולנשים1 לגברים לרוב בצור

 (3091שם, עמ' ) ידידות נפש פירושו – ַכולה, כ לה
 גדול1שמשמעו  כבראולי מן השרש  – כיבארא
 אצילה1 – ַכרימה
 לא נתבררה לי משמעותו1 – לוחשה



ער ברקת נ   אלי

 קלו

מסורתיים, שהיה נפוץ מאוד -אחד מן השמות הערביים הקלאסיים – ַלילא
 1(309שם, עמ' ) ידי היהודיםבדים שהתקבלו גם יחיבקרב הערבים והיה בין ה

באַרכה באַרךמבורכת1 שם משותף לגברים ) – מ   ( ולנשים1מ 
( ַמוהּובחנה במתת אל1 שם משותף לגברים )ימוכשרת, מחוננת, נ – הַמוהּוב
 ולנשים1

סה  חברה טובה1 – מּונ 
עַתזה עַתזזאת שמתגאים בה1 שם משותף לגברים ) – מ   ( ולנשים1מ 
 ( ולנשיםַמימּוןמאושרת, בת מזל, מצליחה1 שם משותף לגברים ) – ַמימּונה

 (3091שם, עמ' )
 תואר1י יפ   – ַמלאחה, ַמלאח
נא נהאולי מלשון  – מ   : חסד, טובה, הכרת טובה1מ 

מה םרכה, עדינה ענוגה1 שם משותף לגברים ) – נאע   ( ולנשים1נאע 
סאבה, ַנַסב  מלשון ייחוס, שושלת יוחסין1 – נ 

 ( ולנשים1ַסעידמאושרת1 שם משותף לגברים ) – ַסעידה
רּורה רּורשמחה, אושר1 שם משותף לגברים ) – ס   (3081שם, עמ' ) ים( ולנשס 
 רמה, נישאה1 – עאליה
 המנצחת, המצליחה1 – ַפאיזה
רה – קּורה  קורת רוח, נחת1: ק 
 המנהיגה, העומדת בראש1 – ַרייסה, ַראיסה
צ  שביעות רצון, הסכמה1 – א'ר 

 נחת, חיים קלים1 – תּורפה
 


