
Hashem’s Name “sh.daled.yud” & Sefer Iyov  

I. See Concordance – note frequency   
 

 

Shem sh.daled. yud 

 

Mostly in Breishit & Iyov 

 

Summary 

 

Iyov  31 

Breishit – 5x 

Shmot – 1 (relating to Breishit) 

Bamidbar -1 (Billam/ a vision) 

 

Yechezkel – 2 

[loud noise – vision of Hashem) 

 

Tehillim  - 2 

Rut – 2  {punishment] 

Same pasuk in both: 

     Yoel -1 

     Yeshayhu -1 

(also punishment) 

 

 



II.  Breishit chapter 17 – brit Milah/ note first usage 

ן א  בראשית פרק יז ל ’הְוֵתַשע ָשִנים; ַוֵיָרא ִתְשִעים ָשָנה -ַוְיִהי ַאְבָרם, בֶּ  ַאְבָרם,-אֶּ

ר ֵאָליו ֲאִני ֹּאמֶּ ְהֵיה --ֵאל ַשַדי-ַוי    .ָתִמיםִהְתַהֵלְך ְלָפַני, וֶּ

ה אֹוְתָך, ִבְמאֹּד ְמאֹּד ב ָך; ְוַאְרבֶּ ְתָנה ְבִריִתי, ֵביִני ּוֵבינֶּ    .ְואֶּ

   .ָפָניו; ַוְיַדֵבר ִאתֹו ֱאֹלִהים, ֵלאמֹּר-ַוִיפֹּל ַאְבָרם, ַעל ג

   .ַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםֲאִני, ִהֵנה ְבִריִתי ִאָתְך; ְוָהִייָת, לְ  ד

ֹּא ה ת-ְול  …ְוָהָיה ִשְמָך ַאְבָרָהם ִשְמָך, ַאְבָרם;-ִיָקֵרא עֹוד אֶּ

III.  Breishit chapter 35 – note name change to Yisrael 

ל ט  בראשית פרק לה ַיֲעקֹּב עֹוד, ְבבֹּאֹו ִמַפַדן ֲאָרם; -ַוֵיָרא ֱאֹלִהים אֶּ

ְך, אֹּתֹו ר י  .ַוְיָברֶּ ֹּאמֶּ ֹּא  לֹו ֱאֹלִהים, ִשְמָך ַיֲעקֹּב:-ַוי ִיָקֵרא ִשְמָך עֹוד ַיֲעקֹּב, -ל

ת-ִכי ִאם ָך, ַוִיְקָרא אֶּ ה ְשמֶּ ר לֹו ֱאֹלִהים  יא  .לְשמֹו ִיְשָרֵא -ִיְשָרֵאל ִיְהיֶּ ֹּאמֶּ ַוי

יָך --, ְפֵרה ּוְרֵבהֲאִני ֵאל ַשַדי ָך; ּוְמָלִכים, ֵמֲחָלצֶּ ה ִממֶּ  ....ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים, ִיְהיֶּ

 

  - א(: אל שדי  -בראשית י"ז רמב"ן  

 . לכל בריה  באלהותי  יש דיש:   אמר רש"י-"ופירוש "שדי

, כלומר מנצח ומשודד מערכות מגזרת שודד :  בשם הנגיד ז"ל ורבי אברהם פירשו

 …כי היא מדת הגבורה מנהגת העולם ,וזהו הנכון.  השמים

 , כי בו יעשו הנסים הנסתרים לצדיקים,וטעם להזכיר עתה זה השם

ולפדותם במלחמה מיד חרב, ככל הנסים הנעשים   ,להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב 

 …מו( -פרשת אם בחקותי )ויקרא כו ג לאברהם ולאבות, וככל הבאים בתורה ב

שיבואו הגשמים בעתם בעבדנו האלוהים, ולא שיהיו השמים כברזל כאשר נזרע  אין מן הטבעכי  

ובכולם תתנצח מערכת המזלות,   אבל כולם נסיםבשנה השביעית, וכן כל היעודים שבתורה, 

כנסים הנעשים על ידי משה רבנו בעשר  - אלא שאין בהם שנוי ממנהגו של עולם

והם שיעשו שהם מופתים משנים הטבע בפירסום,  -ובקריעת הים והמן והבאר וזולתם, ,המכות

 :בשם המיוחד אשר הגיד לו



IV.  Other sources, relating to God’s protection 

A. Yaakov running away from Eisav 

 כחבראשית פרק 

לַוִיְקָרא ִיְצָחק  א ֹּא-אֶּ ר לֹו, ל ֹּאמֶּ ְך אֹּתֹו; ַוְיַצֵּוהּו ַוי ִתַקח -ַיֲעקֹּב, ַוְיָברֶּ

ָך ְוֵאל ַשַדי ְיָבֵרְך אְֹּתָך, ג….  ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנַען  …. ְוַיְפְרָך ְוַיְרבֶּ

B.  The brothers going to save Binyamin 

 בראשית פרק מג

ם ַרֲחמִ  יד  .... תים ִלְפֵני ָהִאישְוֵאל ַשַדי, ִיֵתן ָלכֶּ ם אֶּ -, ְוִשַלח ָלכֶּ

ת ם ַאֵחר, ְואֶּ ר ָשכְֹּלִתי ָשָכְלִתי-ֲאִחיכֶּ  ...ִבְנָיִמין; ַוֲאִני, ַכֲאשֶּ

 שמות פרק ו 

ל ב ר ֵאָליו, ֲאִני -ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים, אֶּ ֹּאמֶּ ה; ַוי ל ג  .’המֹּשֶּ -ָוֵאָרא, אֶּ

ל ל-ַאְבָרָהם אֶּ ֹּא נֹוַדְעִתי  ’ַשָדי; ּוְשִמי הְבֵאל --ַיֲעקֹּב-ִיְצָחק ְואֶּ ל

ם   .ָלהֶּ

V.  Iyov- in contrast to Avraham Avinu [see also Iyov 2:1-3] 

ץ עּוץ, ִאיֹוב ְשמֹו; ְוָהָיה ָהִאיש  א       איוב פרק א רֶּ ִאיש ָהָיה ְבאֶּ

 ...ְוָסר ֵמָרע--, ָתם ְוָיָשר ִויֵרא ֱאֹלִהיםַההּוא

ַוָיבֹוא ַגם ַהָשָטן, ; ’ה, ְלִהְתַיֵצב ַעל ֹלִהיםְבֵני ָהֱא ַוָיבֹּאּו --ַוְיִהי ַהיֹום ו

ר  ז  .ְבתֹוָכם ֹּאמֶּ ת  ’הַוי ֹּא; ַוַיַען ַהָשָטן אֶּ ל ַהָשָטן, ֵמַאִין ָתב , ’האֶּ

ץ,  ֹּאַמר, ִמשּוט ָבָארֶּ ר  ח  .ּוֵמִהְתַהֵלְך ָבּהַוי ֹּאמֶּ ל ַהָשָטן,  ’הַוי אֶּ

ץ,   ִאיֹוב:ֲהַשְמָת ִלְבָך ַעל ַעְבִדי   ִאיש ָתם ְוָיָשרִכי ֵאין ָכמֹּהּו ָבָארֶּ

   .ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע



VI. When God Speaks to Himself in Sefer Breishit 

A. Before Creating Man on Day 6  (1:26):   

מּוֵתנּו א,כו  ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים, ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ  ;ַוי

B. Before Creating ‘Husband & Wife’ in Gan Eden (2:28) 

ֹּאֶמר  ב,יח  ֹּאֱאֹלִהים,  ’הַוי ַבּדֹו; ֶאֱעֶשהטֹוב -ל ּדֹו-ֱהיֹות ָהָאָדם לְּ ֶנגְּ  .ּלֹו ֵעֶזר כְּ

C. Before expelling Man from Gan Eden (3:22-23) 

ֹּאֶמר  ג,כב ַאַחד ִמֶמּנּו, ָלַדַעת, טֹוב ָוָרע;  ’הַוי ֱאֹלִהים, ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְּ

ַעָתה ֶפן עָֹּלם-וְּ ָאַכל, ָוַחי לְּ ָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִיים, וְּ ַלח ָידֹו, וְּ  .ִישְּ

D. Before limiting Man’s lifespan to 120 years  (6:3) 

ֹּאֶמר  ו,ג   ֹּא, ’הַוי ָהיּו ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם -ל ַשַגם, הּוא ָבָשר; וְּ עָֹּלם, בְּ לְּ

ִרים ָשָנה ֶעשְּ  .ָיָמיו, ֵמָאה וְּ

E.  Before the Flood -the reason ‘starting over’  

ֹּאֶמר  ו,ז   ֶחה ֶאת, ’הַוי ֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם -ָהָאָדם ֲאֶשר-ֶאמְּ ָבָראִתי ֵמַעל פְּ

ֵהָמה, ַעד-ַעד ַעד-בְּ ִתי, ִכי ֲעִשיִתם  ַהָשָמִים:עֹוף -ֶרֶמש וְּ  ִכי ִנַחמְּ

F. After the Flood – the reason for ‘not starting over again’ 

ֹּאֶמר -ֶאת, ’הַוָיַרח  ח,כא  ֹּא-ֶאל ’הֵריַח ַהִּניחַֹּח, ַוי ַקֵּלל עֹוד -ִלבֹו ל אִֹּסף לְּ

ֻעָריו-ֶאת  …ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ָהָאָדם, ִכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְּ

G. After Migdal Bavel – the reason for Dispersion to 70 nations 

ֹּאֶמר  יא,ו   ֶזה, ַהִחָּלם ַלֲעשֹות; , ’הַוי ֻכָּלם, וְּ ָשָפה ַאַחת לְּ ֵהן ַעם ֶאָחד וְּ

ֹּא ַעָתה ל מּו ַלֲעשֹות-וְּ ָלה ָהָבה,  יא,ז.  ִיָבֵצר ֵמֶהם, כֹּל ֲאֶשר ָיזְּ ָנבְּ ָדה, וְּ ֵנרְּ

ָפָתם ַפת ֵרֵעהּו--ָשם, שְּ עּו, ִאיש שְּ מְּ ֹּא ִישְּ  . ֲאֶשר ל


