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רש"י

)א( אני אל שדי  5אני הוא שיש די באלהותי לכל
יְהי בְ ָר ֶ  ִ ְעִ י ָנָה וְ ֵת ַע ָנִי וַ  ֵָרא
)א( וַ ִ
בריה ,לפיכ 8התהל 8לפני ואהיה ל 8לאלוה
ב ָר וַ ֹאמֶ ר ֵאלָיו אֲ נִי אֵ ל ַ ַי ִה ְתהַ ֵ
יְ קֹוָק אֶ ל ְ
ולפטרו ,וכ כל מקו שהוא במקרא פירושו די
יתי ֵ ינִי %בֵ ינֶ$
לְ פָ נַי וֶ ְהיֵה תָ ִמי ) :ב( וְ אֶ ְנָה ְב ִר ִ
ב ָר עַ ל (ָ נָיו יש לו ,והכל לפי העני :התהל לפני  5כתרגומו
רֶ ה או ְֹתְ ִ $מאֹד ְמאֹד) :ג( ַוִ (ֹל ְ
וְ ְ
פלח קדמי ,הדבק בעבודתי :והיה תמי  5א :זה
יתי
)הי לֵאמֹר) :ד( אֲ נִי ִהֵ+ה בְ ִר ִ
וַ י ְַדֵ ר ִא ֹו אֱ ִ
צווי אחר צווי ,היה של בכל נסיונותי .ולפי
ִא ָ וְ הָ יִיתָ לְ ב הֲ מוֹ ,וֹיִ ... :
מדרשו התהל 8לפני במצות מילה ,ובדבר הזה
ב ָרהָ ַָ /רי ִא ְ ְ) $א
)הי אֶ ל ְ
)טו( וַ ֹאמֶ ר אֱ ִ
תהיה תמי  ,שכל זמ שהערלה ב 8אתה בעל מו
ִת ְק ָרא אֶ ת ְ ָמָ /ָ 0רי  ִ1י ָָ /רה ְמָ ) :0טז( %בֵ ַרכְ ִי
לפני .דבר אחר והיה תמי  ,עכשיו אתה חסר
א ָֹת 0וְ ַג נָתַ ִי ִמָ+ ֶ4ה לְ%  ֵ $בֵ ַרכְ ִיהָ וְ הָ יְתָ ה
חמשה אברי שתי עיני  ,שתי אזני  ,וראש
יִהי:%
לְ ג ֹו ִי ַמלְ כֵי עַ ִ4י ִמ ֶָ+4ה ְ
הגויה שאוסי :ל 8אות על שמ 8ויהיו מני
אותיותי 8מאתיי ארבעי ושמונה כמני אברי) :8ב( ואתנה בריתי  5ברית של אהבה וברית האר=
להורישה ל 8על ידי מצוה זו) :ג( ויפול אבר על פניו  5ממורא השכינה ,שעד שלא מל לא היה בו כח
לעמוד ורוח הקודש נצבת עליו ,וזהו שנאמר בבלע )במדבר כד ד( נופל וגלוי עיני  .בברייתא דרבי
אליעזר מצאתי כ... :
)טו( לא תקרא את שמה שרי  5דמשמע שרי לי ולא לאחרי כי שרה סת שמה ,שתהא שרה על כל:
)טז( וברכתי אותה  5ומה הוא הברכה ,שחזרה לנערותה ,שנאמר )לקמ יח יב( אחרי בלותי היתה לי
עדנה :וברכתיה  5בהנקת שדי  ,כשנצרכה לכ 8ביו משתה של יצחק ,שהיו מרנני עליה שהביאו
אסופי מ השוק ואומרי בננו הוא ,והביאה כל אחת בנה עמה ומניקתה לא הביאה ,והיא היניקה את
כול  ,הוא שנאמר )כא ז( היניקה בני שרה .בראשית רבה )נג ט( רמזו במקצת:
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)יט( ויצר וגו' מ האדמה  5היא יצירה היא עשייה האמורה למעלה
)הי ִמ
)יט( וַ ִצֶ ר ְיקֹוָק אֱ ִ
)לעיל א כה( ויעש אלהי את חית האר= וגו' ,אלא בא ופירש
הָ אֲ ָדמָ ה ָ1ל חַ ַת הַ ָ> ֶדה וְ אֵ ת ָ1ל
שהעופות מ הרקק נבראו ,לפי שאמר למעלה מ המי נבראו וכא
?ד
עוֹ :הַ ָ@מַ יִ וַ ָבֵ א ֶאל הָ ָ
אמר מ האר= נבראו .ועוד למד 8כא שבשעת יצירת מיד בו ביו
לִ ְראוֹת ַמה  ְִק ָרא ל ֹו וְ כֹל אֲ ֶר
הביא אל האד לקרות לה ש  .ובדברי אגדה יצירה זו לשו
?ד נֶפֶ  חַ ָה ה%א
יִ ְק ָרא ל ֹו הָ ָ
?ד ֵמוֹת לְ כָל רידוי וכבוש ,כמו )דברי כ יט( כי תצור אל עיר ,שכבש תחת ידו של
ְמ ֹו) :כ( ַו ְִק ָרא הָ ָ
אד  :וכל אשר יקרא לו האד נפש חיה וגו'  5סרסהו ופרשהו כל
הַ ְ הֵ מָ ה %לְ ע ֹו :הַ ָ@ ַמ ִי %לְ כֹל חַ ַת
?ד )א ָמצָ א עֵ זֶ ר  ְ1נֶגְ  ֹו :נפש חיה אשר יקרא לו האד ש הוא שמו לעול :
הַ ָ> ֶדה %לְ ָ
ספר צדקת הצדיק  -אות קפד

כי התורה כולה שמותיו של הקב"ה וזהו מצד תורת ה' .וג שמות של ישראל כנודע דיש ששי רבוא
אותיות לתורה וזהו צד תורתו .ולכ 8פתיחת ספר שמות שהוא ספר מת תורה בואלה שמות בני
ישראל .וכמו ששמעתי כי פתיחת כל ספר ופרשה הוא צורתא דשמעתא של אותו ספר ופרשה וכ8
קריאת ש הספר שמות על ש שמות בני ישראל שזהו כללות התורה כי הש הוא יסוד הדבר:
ולכ 8אד הראשו קרא שמות והמלאכי לא ידעו כמו שאמרו ז"ל )בראשית רבה י"ז ד'( דמלאכי
אי לה ש דלפי שליחותו נקרא )ש ע"ח ד'( .והוא על דר 8שכתבו הקדמוני כי מנהג מצרי ג כ
ואר= הקד שהאדוני יקראו לעבדיה שמות כרצונ להורות כי אינו רשות ובעל בחירה בפני עצמו
כלל .וכפי השגת המלאכי שאי לה בחירה כ 8תפיסת בכל הנבראי ומי שאמר לשמ וידלק יאמר
לחומ= וידלק א כ אי לשו דבר ש מיוחד .רק האד שנברא בבחירה הוא משיג הנבראי מצד
כח בחירתו כח טבע המוטבע כאילו הוא דבר נפרד ונבדל ועומד בפני עצמו בטבעו לכ 8יש לו ש :
וההתחלה לדברי תורה הוא מצד הבחירה זה נקרא שמות בני ישראל והסיו שמות הקב"ה .אבל
הקב"ה אומר להיפ 8בתחילה תורת ה' וכו' .וכיוצא בו בברכות )ל"ה (.לה' האר= ומלואה קוד ברכה
שכשסבור שזה נבדל מצד מדת הבחירה אז לה' האר= ואחר הברכה שמכיר שהכל שלו אז האר= נת
לבני אד  .וכ כא אז נקרא תורתו .וצדיקי נקראו בשמותיו של הקב"ה כי שמות בני ישראל ה
עצמ שמות הקב"ה כנזכר לעיל ולכ 8הזקנה משובחת .רק מצד הכלילא והכתר שהוא מצד בחירת
האד הינקות טוב וגדול כנזכר לעיל:

