
אּוה דָחֶא ֹומְׁש ואָל ָאנָּדיִאָה ּוּטַא ?  ״דָחֶא״ יאַמ .״דָחֶא ֹומְׁשּו״ ?  18    
Werset ten mówi: „W owym dniu Pan będzie jeden i jedno będzie Jego Imię”. 
Gemara pyta: Jakie jest znaczenie słowa jeden w tym kontekście ? 
Czy to znaczy, że teraz Jego Imię nie jest jedno ?

ֶהּזַה םָלֹועָה .אָּבַה םָלֹועָה ֶהּזַה םָלֹועָּכ אֹל :קָחְִצי רַּב ןָמְַחנ בַר רַמָא  19
אָרְִקנ ,דָחֶא ֹוּלּוּכ אָּבַה םָלֹועָל לָבֲא .תֶלָּד ףֶלָאְּב אָרְִקנְו יֵה דֹויְּב בַּתְִכנ ,
יֵה דֹויְּב בַּתְִכנְו יֵה דֹויְּב 
Rav Naḥman bar Icchak powiedział: Świat, który ma nadejść, nie jest taki 
jak ten świat. 
Na tym świecie  Imię Boga pisane literami jod i he czyta się jako Adonai, 
które zaczyna się 
od liter alef  i  dalet. Imię Boże nie jest wymawiane w taki sam sposób, jak jest 
zapisane. 
Jednakże w przyszłym świecie wszystko będzie jednością, ponieważ Imię 
Boga będzie 
zarówno czytane za pomocą liter jod i he, jak i pisane literami jod i he.

ביִתְּכ ״םֵּלַעְל״ :אָבָס אּוהָה ּהיֵל רַמֲא ,אָקְריִפְּב ּהַׁשְרְדִמְל אָבָר רַבְס .  20
Rava pomyślał o wyjaśnieniu prawidłowej interpunkcji i wymowy imienia 
Boga podczas swojego 
publicznego wykładu przed jednym ze świąt. Pewien starzec powiedział do 
niego: Słowo na zawsze 
jest zapisane w wersecie: „To jest moje Imię na wieki [le'olam]” (Księga 
Wyjścia 3:15) bez litery vav,
 tak że można je czytać le'alem, ukryć, co oznacza, że Imię powinno być ukryte.

״רֹוּד רֹודְל יִרְִכז ֶהזְו״ — ״םָֹלעְל יִמְּּש ֶהז״ ביִתְּכ :יֵמָר ָאניִבֲא יִּבַר  21
דֹויְּב ִינֲא בָּתְִכנ .אָרְִקנ ִינֲא ,בָּתְִכנ ִינֲאֶׁשְּכ אֹל :אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא 
תֶלָּד ףֶלָאְּב ִינֲא אָרְִקנְו ,אֵה . 
Rabin Avina podniósł sprzeczność: jest napisane w wersecie: „To jest moje 
imię na wieki”, sugerując 
wymóg ukrycia imienia Boga, a w następnym zdaniu stwierdza: „A to jest 
moja pamiątka dla wszystkich pokoleń” (Księga Wyjścia 3:15), co wskazuje,  
że Imię Boże ma być rozgłaszane i pamiętane przez wszystkich. Raczej Święty, 
niech będzie błogosławiony, powiedział: Ja, to znaczy Moje imię, nie jest 
czytane tak, jak
 jestem pisane. Jestem zapisany literami jod i he,  a mnie czyta się literami 
alef i dalet. 




