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
בראשית פרק יז

א

יְהי ַא ְב ָרםֶּ ,בןִ -ת ְש ִעים ָשנָ ה וְ ֵת ַשע ָשנִ ים; וַ ָיֵרא ה’ ֶּאלַ -א ְב ָרם,
וַ ִ

אמר ֵאלָ יו ֲאנִ יֵ -אל ַש ַדיִ --ה ְת ַהלֵ ְך ְל ָפנַ י ,וֶּ ְהיֵ ה ָת ִמים .
וַ י ֹּ ֶּ
אֹותָךִ ,ב ְמאֹּד ְמאֹּד .
ּובינֶּ ָך; וְ ַא ְר ֶּבה ְ
יתיֵ ,בינִ י ֵ
ב וְ ֶּא ְתנָ ה ְב ִר ִ
ֹלהיםֵ ,לאמֹּר .
ג וַ יִ פֹּל ַא ְב ָרםַ ,עלָ -פנָ יו; וַ יְ ַד ֵבר ִאתֹו ֱא ִ

יתְ ,ל ַאב ֲהמֹון ּגֹו ִים .
יתי ִא ָתְך; וְ ָהיִ ָ
ד ֲאנִ יִ ,הנֵ ה ְב ִר ִ

ה וְ לֹּא-יִ ָק ֵרא עֹוד ֶּאתִ -ש ְמָךַ ,א ְב ָרם; וְ ָהיָה ִש ְמָך ַא ְב ָר ָהם…
III. Breishit chapter 35 – note name change to Yisrael

ֹלהים ֶּאל-י ֲַעקֹּב עֹודְ ,בבֹּאֹו ִמ ַפ ַדן ֲא ָרם;
בראשית פרק לה ט וַ יֵ ָרא ֱא ִ
יַעקֹּב,
יַעקֹּב :לֹּא-י ִָק ֵרא ִש ְמָך עֹוד ֲ
ֹלהיםִ ,ש ְמָך ֲ
אמר-לֹו ֱא ִ
וַ י ְָב ֶּרְך ,אֹּתֹו .י וַ י ֹּ ֶּ
ֹלהים
אמר לֹו ֱא ִ
ִכי ִאם-יִ ְש ָר ֵאל יִ ְהיֶּ ה ְש ֶּמָך ,וַ יִ ְק ָרא ֶּאתְ -שמֹו יִ ְש ָר ֵאל .יא וַ י ֹּ ֶּ
ּומלָ ִכיםֵ ,מ ֲחלָ ֶּציָך ....
ּוק ַהל ּגֹויִם ,י ְִהיֶּ ה ִמ ֶּמךָ ; ְ
ֲאנִ י ֵאל ַש ַדיְ ,פ ֵרה ְּור ֵבהּ --גֹוי ְ
רמב"ן בראשית י"ז  -א) :אל שדי -
ופירוש "שדי"-אמר רש"י :שיש די באלהותי לכל בריה .
ורבי אברהם פירשו בשם הנגיד ז"ל  :מגזרת שודד ,כלומר מנצח ומשודד מערכות
השמים .וזהו הנכון ,כי היא מדת הגבורה מנהגת העולם…

וטעם להזכיר עתה זה

השם ,כי בו יעשו הנסים הנסתרים לצדיקים,

להציל ממות נפשם ,ולחיותם ברעב ,ולפדותם במלחמה מיד חרב ,ככל הנסים הנעשים
לאברהם ולאבות ,וככל הבאים בתורה בפרשת אם בחקותי (ויקרא כו ג  -מו)…
כי אין מן הטבע שיבואו הגשמים בעתם בעבדנו האלוהים ,ולא שיהיו השמים כברזל כאשר נזרע
בשנה השביעית ,וכן כל היעודים שבתורה ,אבל כולם נסים ובכולם תתנצח מערכת המזלות,

אלא שאין בהם שנוי ממנהגו של

עולם  -כנסים הנעשים על ידי משה רבנו בעשר

המכות ,ובקריעת הים והמן והבאר וזולתם -,שהם מופתים משנים הטבע בפירסום ,והם שיעשו
בשם המיוחד אשר הגיד לו:

IV. Other sources, relating to God’s protection

A. Yaakov running away from Eisav
בראשית פרק כח
אמר לֹו ,ל ֹּאִ -ת ַקח
א וַ יִ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶּאל-יַ ֲעקֹּב ,וַ יְ ָב ֶּרְך אֹּתֹו; וַ יְ ַצּוֵ הּו וַ י ֹּ ֶּ
ִא ָשה ִמ ְבנֹות ְכנָ ַען ….ג וְ ֵאל ַש ַדי י ְָב ֵרְך א ְֹּתָך ,וְ יַ ְפ ְרָך וְ יַ ְר ֶּבָך ….
B. The brothers going to save Binyamin
בראשית פרק מג
. ...יד וְ ֵאל ַש ַדי ,י ִֵתן לָ ֶּכם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִאיש ,וְ ִש ַלח ָל ֶּכם ֶּאת-
יכם ַא ֵחר ,וְ ֶּאתִ -בנְ יָ ִמין; וַ ֲאנִ יַ ,כ ֲא ֶּשר ָשכ ְֹּל ִתי ָש ָכ ְל ִתי...
ֲא ִח ֶּ
שמות פרק ו
ֹּאמר ֵא ָליוֲ ,אנִ י ה’ .ג וָ ֵא ָראֶּ ,אל-
ֹלהיםֶּ ,אל-מ ֶֹּּשה; וַ י ֶּ
ב וַ יְ ַד ֵבר ֱא ִ

נֹוד ְע ִתי
ּוש ִמי ה’ לֹּא ַ
ַא ְב ָר ָהם ֶּאל-יִ ְצ ָחק וְ ֶּאל-יַ ֲעקֹּבְ --ב ֵאל ַש ָדי; ְ
לָ ֶּהם .
]also Iyov 2:1-3

איוב פרק א

V. Iyov- in contrast to Avraham Avinu [see

א ִאיש ָה ָיה ְב ֶּא ֶּרץ עּוץִ ,איֹוב ְשמֹו; וְ ָה ָיה ָה ִאיש

ַההּואָ ,תם וְ ָי ָשר וִ ֵירא

ֹלהים--וְ ָסר ֵמ ָרע...
ֱא ִ

ֹלהיםְ ,ל ִה ְתיַ ֵצב ַעל ה’; וַ יָ בֹוא גַ ם ַה ָש ָטן,
ו וַ יְ ִהי ַהיֹום--וַ יָ בֹּאּו ְבנֵ י ָה ֱא ִ
ֹּאמר ה’ ֶּאל ַה ָש ָטןֵ ,מ ַאיִ ן ָתבֹּא; וַ יַ ַען ַה ָש ָטן ֶּאת ה’,
תֹוכם .ז וַ י ֶּ
ְב ָ
אמר ה’ ֶּאל ַה ָש ָטן,
ּומ ִה ְת ַה ֵלְך ָבּה .ח וַ י ֹּ ֶּ
אמרִ ,משּוט ָב ָא ֶּרץֵ ,
וַ י ֹּ ַ
ֲה ַש ְמ ָת ִל ְבָך ַעל ַע ְב ִדי ִאיֹובִ :כי ֵאין ָכמֹּהּו ָב ָא ֶּרץִ ,איש ָתם וְ ָי ָשר
ֹלהים וְ ָסר ֵמ ָרע .
יְ ֵרא ֱא ִ

VI. When God Speaks to Himself in Sefer Breishit
A. Before Creating Man on Day 6 (1:26):

מּותנּו;
ֹלהים ,נַ ֲע ֶשה ָא ָדם ְּב ַצ ְּל ֵמנּו ִכ ְּד ֵ
ֹּאמר ֱא ִ
א,כו וַ י ֶ
)B. Before Creating ‘Husband & Wife’ in Gan Eden (2:28

ֹלהים ,לֹּא-טֹוב ֱהיֹות ָה ָא ָדם ְּל ַבּדֹו; ֶא ֱע ֶשהּ-לֹו ֵעזֶ ר ְּכנֶ גְּ ּדֹו.
אמר ה’ ֱא ִ
ב,יח וַ י ֹּ ֶ
)C. Before expelling Man from Gan Eden (3:22-23

ֹלהיםֵ ,הן ָה ָא ָדם ָהיָ ה ְּכ ַא ַחד ִמ ֶמּנּוָ ,ל ַד ַעת ,טֹוב וָ ָרע;
אמר ה’ ֱא ִ
ג,כב וַ י ֹּ ֶ
וְּ ַע ָתה ֶפן -יִ ְּש ַלח יָ דֹו ,וְּ ָל ַקח גַ ם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִ ים ,וְּ ָא ַכל ,וָ ַחי ְּלע ָֹּלם.
)D. Before limiting Man’s lifespan to 120 years (6:3

רּוחי ָב ָא ָדם ְּלע ָֹּלםְּ ,ב ַשגַ ם ,הּוא ָב ָשר; וְּ ָהיּו
ֹּאמר ה’ ,לֹּא-יָ דֹון ִ
ו,ג וַ י ֶ
יָ ָמיוֵ ,מ ָאה וְּ ֶע ְּש ִרים ָשנָ ה.
’E. Before the Flood -the reason ‘starting over

אתי ֵמ ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהֵ ,מ ָא ָדם
אמר ה’ֶ ,א ְּמ ֶחה ֶאתָ -ה ָא ָדם ֲא ֶשרָ -ב ָר ִ
ו,ז וַ י ֹּ ֶ
יתם
ַעדְּ -ב ֵה ָמהַ ,עדֶ -ר ֶמש וְּ ַעד-עֹוף ַה ָש ָמיִ םִ :כי נִ ַח ְּמ ִתיִ ,כי ֲע ִש ִ
’F. After the Flood – the reason for ‘not starting over again

אמר ה’ ֶאלִ -לבֹו לֹּא-א ִֹּסף ְּל ַק ֵּלל עֹוד
ח,כא וַ יָ ַרח ה’ֶ ,אתֵ -ר ַיח ַהּנִ יח ַֹּח ,וַ י ֹּ ֶ
ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה ַב ֲעבּור ָה ָא ָדםִ ,כי יֵ ֶצר ֵלב ָה ָא ָדם ַרע ִמּנְּ ֻע ָריו…
G. After Migdal Bavel – the reason for Dispersion to 70 nations

אמר ה’ֵ ,הן ַעם ֶא ָחד וְּ ָש ָפה ַא ַחת ְּל ֻכ ָּלם ,וְּ זֶ הַ ,ה ִח ָּלם ַל ֲעשֹות;
יא,ו וַ י ֹּ ֶ
וְּ ַע ָתה לֹּא-יִ ָב ֵצר ֵמ ֶהם ,כֹּל ֲא ֶשר יָ זְּ מּו ַל ֲעשֹות .יא,ז ָה ָבה ,נֵ ְּר ָדה ,וְּ נָ ְּב ָלה
ָשםְּ ,ש ָפ ָתםֲ --א ֶשר לֹּא יִ ְּש ְּמעּוִ ,איש ְּש ַפת ֵר ֵעהּו .

