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אצל . המנהג המקובל והנפוץ הוא קריאת שם על שמו של אחד מאבות המשפחה .1
האשכנזים נהוג לקרוא לילד הראשון על שם קרובי הכלה ואילו אצל הספרדים 

 .ניתנת זכות הקדימה לקרובי החתן
 

יש נוהגים לקרוא לילד על שם היום או המאורע הסמוך ללידתו או ליום ברית  .2
רות או   דוד ולבת בשם  אם נולד הילד בסמוך לחג השבועות יקראו לבן . המילה

אם נולד  . הבן שנולד בפורים יקרא מרדכי ואילו לבת יקראו אסתר או הדסה.  נעמי
. מתתיהו ולבת יהודיתתן השם ינ בחנוכה  לבן נולד   ,ג בעמר יקרא שמעון"בל

 .בראש השנה יקרא יצחק
 

אם כבר . אדר יקרא משה על שם משה רבינו שנולד ונפטר ביום זה' מי שנולד ב ז .3
יבחרו לו שם מתוך אחד מעשר שמותיו של משה , יש במשפחה ילד בשם משה

מי שנולד בסוכות יקרא . יקותיאל או טוביה: למשל .המפורטים במדרש שמות רבה 
 מי שנולד  או נימול ביום. שם אחד האושפיזין שבאותו היום על

 .כיפור  שבו חל יום פטירתו של התנא רבי עקיבא יקרא רבי עקיבא             
 

 כך למשל .יש הקוראים שמות לפי הקריאה בתורה ביום הלידה או סמוך לה .4
 לילד שנולד בחנוכה : הנשיאים  קרבנות  קוראים בתורה בפרשתבהם בחגים ש             

 הספרדים . על שם  הנשיא שהקריב באותו יום ויש שנוהגים כך גם בימי ניסן קוראים             
 .ניסן בפסח ינתן השם פסח אוו, נוהגים לקרוא בשם חנוכה למי שנולד בחנוכה            

 
ואמו נפטרה , לדאביו נפטר בטרם נו)לילד יתום מאביו ומאמו  א יש שנהגו לקרו .5

 .אשר בך ירוחם יתום: בשם ירוחם על שם הפסוק ( בלידה
 

למשל מי . מנהג נוסף לקרוא את את שם הילד לפי פרשת השבוע שבה הוא נולד .6
 .שנולד בפרשת שמות יקרא משה או יקרא אהרן

 עשוי , החזון איש סבור שכאשר נותנים שם של אחד מאבות המשפחה שנפטר            
 לעומת זאת שם הנלקח מפרשת השבוע.של הנפטר  הדבר לגרום לעילוי נשמתו              
 .מועיל לילד             

 

יש המקפידים שלא לקרא שם אחר מי מת בקיצור ימים או שנים או בשם מי שמת  .7
 . ערירי בלא ילדים

 
: יש הבוחרים  לבנות שם פרטי  המזכיר את שמות האמא או הסבתא למשל .8

למשל . שפירושה הבעל של" מן "ריבקין או בשמות המסתיימים בסיומת , רקיןמי
 ,או סבו למשל אברהמס מנהג אחר לקרא לבן על שם אביו .פרלמן , אסתרמן
 .ינקלביץ   ,אברמוב

 
 למשל. א בשם מקום המגורים העיר או הארץומנהג אחר לקר .9

 את המקצוע  ר אתלעומתם אחרים בוחרים שם המ.  צנעני, המבורגר, ברלינר      
 (.סנדלר)שוסטר ,(טוחן) מלניק, (שען)זייגר , (חייט) שניידר, חדד, מו נגרכ שלהם    

 
 ויש כאלה   . טובה, זיסמן, גוטמן, יש שמות שמבטאים תכונות אופי כמו קדוש. 11

 .יפה, (קטן)קליין , (גבוה)טוויל , (לגדו)שמבטאים תכונות בגוף האדם כמו גרוס                     
 

        
 

 לזכות ולרפואת חנה בת מלכה רחל ועזרא בן מרסל שמחה ומשפחתם                      
 


