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 ל שדי-בא -פרשת וארא

 

  :ו פרק שמות

ר( ב) ָליו ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ֱאֹלִהים ַוְיַדבֵּ  ':ה ֲאִני אֵּ

ָרא( ג) ל ַיֲעֹקב ְוֶאל ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָואֵּ  :ָלֶהם נֹוַדְעִתי לֹא' ה ּוְשִמי ַשָדי ְבאֵּ

 

  :ו פרק שמות עזרא אבן

 כי אמר והגאון, בפירוש קשה שדי מלת, וארא מלת כן על, הלילה במראות היתה האבות נבואת וארא( ג) 

 איך כי, זה' לפי טעם אדע ולא. די לעולם שאמר, והטעם(. יז, ו' שופ) עמי מדבר שאתה ן"כשי נוסף ן"השי

 ...תואר להיותו רק, די אשר שם יקרא

 פעם הנכבד והשם, תואר הוא שדי ששם רק, הפרש ביניהם ואין, הנכבד י"הש הוא שדי אל כי ידענו כי...

 כשדים מאור הוצאתיך אשר' ד אני באברהם כתוב מצאנו והנה. פירשתי כאשר תואר שם ופעם עצם שם

 ידעו לא ויעקב אברהם כי, אמר ישועה' ור(. יג, כח שם) אביך אברהם אלהי' ד אני - וביעקב(, ז, טו' ברא)

 ספק ואין. השם הזכירו לא שם משה יכתוב איך כי, נכונה ישועה' ר דבר ולא. ככה כתב משה רק, השם זה

 .ידעו לא התואר הוא השם זה רק, העצם שם שהוא, השם זה ידעו האבות כי

 משה יכול היה כן על, בפנים פנים השם ידעו אשר, כמשה בשם לדבקה מעלתם הגיעה לא האבות והנה

 שני אמר משה והנה. לחדשם האבות יכלו שלא, ומופתים אותות ולחדש, השפל עולם תולדות לשנות

  ...(, כב, ה שמות) שלחתני זה למה: האחד, דברים

 

  :לה פרק בראשית

א לֹא ַיֲעֹקב ִשְמָך ֱאֹלִהים לֹו ַויֹאֶמר( י) ל ִאם ִכי ַיֲעֹקב עֹוד ִשְמָך ִיָקרֵּ ל ְשמֹו  ֶאת ַוִיְקָרא ְשֶמָך ִיְהֶיה ִיְשָראֵּ  :ִיְשָראֵּ

ל ֲאִני ֱאֹלִהים לֹו ַויֹאֶמר( יא) ה ַשַדי אֵּ ה ְפרֵּ ֲחָלֶציָך ּוְמָלִכים ִמֶמךָ  ִיְהֶיה ּגֹוִים ּוְקַהל ּגֹוי ּוְרבֵּ אּו מֵּ  :יֵּצֵּ

 

  :א עמוד יב דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד

 של פקעיות כשתי והולך מרחיב היה העולם את הוא ברוך הקדוש שברא בשעה: רב אמר יהודה רב ואמר

. )איוב כו, יא( "מגערתו ויתמהו ירופפו שמים עמודי" שנאמר, והעמידו הוא ברוך הקדוש בו שגער עד, שתי

 בשעה: לקיש ריש אמר. די לעולם שאמרתי הוא אני שדי אל אני דכתיב מאי: לקיש ריש דאמר והיינו

 גוער" שנאמר, ויבשו הוא ברוך הקדוש בו שגער עד, והולך מרחיב היה הים את הוא ברוך הקדוש שברא

 ." )נחום א, ד(החריב הנהרות וכל ויבשהו בים

 

  :וארא פרשת שמות 1ישראל עבודת

 שדי שם על התמיה עזרא אבן הרב והנה'. וגו' ה ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 הוה דהוה מה אחת פעם בשביל וכי ותמיה. די לעולמו שאמר הזה לשם טעם( א יב חגיגה) ל"חז שאמרו

, קיט תהלים) הפסוק פירוש כידוע, מבואר הענין דרכינו ולפי. שדי בשם ועד לעולם יתברך הבורא שם יקרא

 וצריך ומהוהו החיות דבר בכל הוא ברוך הקדוש שופע ורגע רגע שבכל, בשמים נצב דברך' ה לעולם( פט

 על מתהוה פעם בכל כן די לעולמו אז שאמר כמו שדי בשם וזה יתפשט שלא להגבילו מגביל כח להיות תמיד

 . דבר לכל והעמדה הגבול זה שם ידי

                                                           
 בצעירותו למד. שבאוקראינה אפטא בעיר( 1737) ג"תצ בשנת נולד'( מקוזניץ' מגיד'ה) הופשטיין שבתי ר"ב ישראל' ר1 

 אלימלך' ור מניקלשבורג שמעלקא שמואל' ר, ממזריטש המגיד החסידות גדולי ואצל, בפראג ביהודה הנודע אצל
, המיוחדות בדרשותיו מפורסם היה. רבים נאספו ומסביבו, ולימד למד ושם, קוזניץ בעיר למגיד מונה. נסק'מליז

 חצרות וכמה, ממנו יצאה מפוארת שושלת(. 1814) ה"תקע בשנת נפטר. בימיו רים"האדמו מגדולי לאחד ונחשב
 '.ישראל עבודת' הספר ביניהם, רבים וחסידות הלכה ספרי פרסם. חסידויות
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 להשתנות אופן בתוך ואופן בראשית ימי מששת המסודר סדר יש כי באורך כתבנו כבר כאשר הידוע ומן

 וזה, שם עיין הגולה באר לספר בהגהה שכתבתי וכמו ישראל בני מעשה לפי הוא ברוך הבורא ירצה כאשר

 . כרצונו ומשנהו דבר כל ומהוה הוה שהוא עצמו ה"הוי משום הוא השינוי

 היה לעשות הקץ את חשב ה"והקב שנה מאות ארבע ישראל על ישלטו שהמצרים הסדר היה כאשר ולמשל

 ה"ע רבינו למשה רק להאבות נתגלה לא וזה. רצונו כפי ולעשות לשנות ה"הוי שלו עצם בשם לשמש צריך

 :להם נודעתי לא' ה שמי וזהו, לגאלם כשהוצרך

 

 :ז פרק והאמונה היחוד שער תניא

 בעלי הם הנבראים כל וכן נברא שהוא מאחר תכלית לבלתי יאיר לא כי להאיר יוכל כמה עד גבול לו יש

 צמצומים להתצמצם תחלה צריכה כי ועצום רב צמצום' בבחי היא בהם המלובשת החיות כ"וא ... גבול

 הוא החיות מקור כי ותכלית גבול בעלי שהם כמות הנבראים עצם ואורה מכחה שיתהוה עד ועצומים רבים

 קץ לאין להתפשט יכול היה' ית פיו ורוח שבתורה מאמרות בעשרה המתלבש הוא ברוך הקדוש של פיו רוח

 ...כלל ז"עוה נברא' הי ולא עד עדי ולהחיותם ואיכותם לכמותם ותכלית קץ אין עולמות ולברוא ותכלית

 


