
Parshat Va-era:  The Name of God
Rabbi Robbie Harris

Exodus 6:2-3:

 יִצְחָק–אֶל אַבְרָהָם–אֶל וָאֵרָא 3’: ה אֲנִי אֵלָיו וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה–אֶל אֱלֹהִים וַיְדַּבֵר
:לָהֶם נֹודַעְּתִי לֹא’ ה ּוׁשְמִי ׁשַּדָי ּבְאֵל יַעֲקֹב–וְאֶל

God spoke to Moses and said to him,  “I am YHWH.  3 I appeared to Abraham, Isaac, and 
Jacob as El Shaddai, but I did not make Myself known to them by My name, YHWH. 

Exodus 3:13–15:

 אֱלֹהֵי לָהֶם וְאָמַרְּתִי יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי–אֶל בָא אָנֹכִי הִּנֵה הָאֱלֹהִים–אֶל מֹׁשֶה וַּיֹאמֶר
 אֱלֹהִים וַּיֹאמֶר 14: אֲלֵהֶם אֹמַר מָה ּׁשְמֹו–מַה לִי–וְאָמְרּו אֲלֵיכֶם ׁשְלָחַנִי אֲבֹותֵיכֶם

: אֲלֵיכֶם ׁשְלָחַנִי אֶהְיֶה יִׂשְרָאֵל לִבְנֵי תֹאמַר ּכֹה וַּיֹאמֶר אֶהְיֶה אֲׁשֶר אֶהְיֶה מֹׁשֶה–אֶל
 אֲבֹתֵיכֶם אֱלֹהֵי’ ה יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי–אֶל תֹאמַר–ּכֹה מֹׁשֶה–אֶל אֱלֹהִים עֹוד וַּיֹאמֶר 15

 זִכְרִי וְזֶה לְעֹלָם ּׁשְמִי–זֶה אֲלֵיכֶם ׁשְלָחַנִי יַעֲקֹב וֵאלֹהֵי יִצְחָק אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי
:ּדֹר לְדֹר

Moses said to God,  “When I come to the Israelites and say to them ‘The God of your fathers 
has sent me to you,’ and they ask me,  ‘What is His name?’ what shall I say to them?”  14 And 
God said to Moses,  “Ehyeh-Asher-Ehyeh.” He continued,  “Thus shall you say to the 
Israelites,  ‘Ehyeh sent me to you.’”  15 And God said further to Moses,  “Thus shall you 
speak to the Israelites: YHWH, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of 
Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you: This shall be My name forever, This My 
appellation for all eternity. 

Genesis 4:26:

’:ה ּבְׁשֵם לִקְרֹא הּוחַל אָז אֱנֹוׁש ׁשְמֹו–אֶת וַּיִקְרָא ּבֵן–יֻּלַד הּוא–ּגַם ּולְׁשֵת

And to Seth, in turn, a son was born, and he named him Enosh. It was then that men began to
invoke YHWH by name.

Implications for Source Critical Theory of the Pentateuch/”The Documentary Hyptothesis”?

Implications for Religious Thought?



from www.thetorah.com  (Israel Knohl):

In 1956, Shelomo Dov Goitein (1900-1985), a scholar of both Jewish and Arabic studies,[16] 
suggested that the name derives from the Arabic root h.w.y (هوى), and the word hawaya 
 which means “love, affection, passion, desire.” He connected this suggestion with the ,(هوايا)
passage in Exodus 34, in a set of laws known by scholars as the Ritual Decalogue. One of the 
laws, which forbids Israel to worship other gods, reads:

: הּוא קַנָּא אֵל שְׁמֹו קַנָּא הוָה-יְ כִּי אַחֵר לְאֵל תִשְׁתַּחֲוֶה לֹא כִּי 

Exod 34:14 For you must not worship any other god, because YHWH, whose name is 
Impassioned, is an impassioned God.

Goitein suggests that “YHWH whose name is Impassioned” refers to the deity’s personal 
name YHWH, which means “the Impassioned One,” and that this name derives from that 
(proto)Arabic term for passion. This reflects the idea that YHWH’s bond with his worshipers 
is one of passionate love, and YHWH is upset if the worshipers “cheat” by worshipping other 
gods.

In other words, the worshippers’ relationship with YHWH must be exclusive. Moreover, 
according to Goitein, this exclusivity demanded by YHWH goes back to his appearance as a 
god among nomadic, Arabian tribes.
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R. Abraham ibn Ezra on Exodus 6:2–3:

 בראשית (שדי ואת ויעזרך אביך מאל: כמו, אותיות כן גם, עמם ואחרת עצמם מושכות מלות יש: דקדוקו וככה
.להם נודעתי לא י"י ובשמי: כתוב וכאילו, שדי באל ת"בי וככה. שדי ומאת: שהוא) – ה"כ:ט"מ

This is its grammatically-based interpretation:  there are words that reference their immediate 
syntactic placement and also nearby phrases (lit. “they pull themselves and others with 
them”), and this is also true of particles/prepositions… (Ibn Ezra cites Genesis 49:25)… so 
here, too, with respect to the words שדי באל , it’s as though it were written:  “And by means of 
my name YHWH I was not made known to them (i.e., to Abraham, Isaac and Jacob).

Rashi on Exodus 6:2–3:

 לאבות דברי לקיים אם כי, שלחתיך לחנם ולא. לפני למתהלכים טוב שכר לשלם נאמן – י"י אני אליו ויאמר
: כגון, עונש אצל אמור כשהוא, ליפרע נאמן – י"י אני: מקומות בכמה נדרש שהוא מצינו הזה ובלשון. הראשונים
 ועשיתם מצותי ושמרתם: כגון, מצוה קיום אצל אמור וכשהוא), ב"י:ט"י ויקרא (י"י אני אלהיך שם את וחללת
.שכר ליתן נאמן) – א"ל:ב"כ ויקרא (י"י אני אתם

ה אני אליו ויאמר ' AND HE SAID UNTO HIM, I AM THE LORD, Who am faithful to 
recompense with a full reward those who walk before Me. Nor have I sent you with no 
purpose in view (cf. 5:22), but to fulfil the promise which I made to the early patriarchs. In 
this sense we find that the phrase is to be explained in many passages: ה אני ' signifies, I am the 
Lord, Who am faithful to exact punishment — when it is spoken in reference to a matter that 
demands punishment, as, for instance, (Leviticus 19:12) "And you profane the name of your 
God; I am the Lord"; and when it is spoken in reference to observing the Divine commands —
as in, (Leviticus 22:31) "You shall keep my commandments and do them; I am the Lord" — it 
signifies, "I am the Lord Who am faithful to give reward."

 שלי אמיתית במדה להם נכרתי לא – נודעתי לא: אלא, כאן כתוב אין' הודעתי לא – 'להם נודעתי לא י"י ושמי
.קיימתי ולא הבטחתים שהרי, דבריי לאמת נאמן, י"י שמי נקרא שעליה

להם נודעתי לא' ה ושמי  BUT BY MY NAME THE LORD WAS I NOT KNOWN TO 
THEM – It is not written here הודעתי לא  [My name the Lord] I did not make known to them, 
but נודעתי לא  [by My name, the Lord], was I not known [unto them] — i.e. I was not 
recognised by them in My attribute of "keeping faith", by reason of which My name is called 
 which denotes that I am certain to substantiate My promise, for, indeed, I made promises ,'ה
to them but did not fulfill them [during their lifetime].
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Rashbam on Exodus 6:2–3:

.הבטחתי לקיים בידי שיש מתפרש ושמי – י"י אני

 I AM THE LORD: And the meaning of My name is that I am able to fulfil what I אני
promise.

 לא – להם נודעתי לא, לשון כפל וזהו. הוא י"י שמי ועיקר, שדי באל להם נראיתי אני: לפרש צריך כך – י"י ושמי
לתת הבטחתי אקיים ובימיך, י"י וזכרי אהיה שמי עיקר גליתי אליך אבל, שדי באל אלא השם בעיקר להם נתגליתי
 אז, להם הודעתי לא: כתוב היה ואלו. שפירשתי כמו למעלה מחובר} י"י {ושמי'). ד':ו שמות (כנען ארץ את להם
.הודעתי לא על י"י ושמי מוסב היה

 MY NAME YHWH: This is how the verse should be interpreted: "I appeared to them ושמי
with My Name El Shaddai, although My true name is YHWH." Then the verse repeats that 
same idea with the words להם נודעתי לא , i.e. "I did not appear to them with My true name, only
with the name El Shaddai. But to you I revealed My true name, אהיה, and my appellation, 
YHWH, and in your days I will fulfil My promise to give them the land of Canaan.
The words ה ושמי ' must be read together with the first part of the verse, as I explained. If the 
verse read להם הודעתי לא , then the words ה ושמי ' would be read forward as connected to לא 
.הודעתי

Ramban (Nahmanides) on Exodus 6:2–3:

 נודעתי לא י"י ושמי, שדי אל אני: להם אמרתי ובכלן, הבטחות הרבה הבטחתיו, שדי באל' – וגו אברהם אל וארא
 שמי נקרא שעליה שלי אמתית במדה להם נודעתי שלא, להם נודעתי לא אלא, כאן כתיב אין הודעתי לא – להם
.הרב דברי אלו כל. קיימתים ולא הבטחתים שהרי, הדברים לאמת נאמן, י"י

 בקיום להם נודע לא מקום מכל, הזמן הגיע לא שעדיין פי על ואף. ההבטחה קיום נודע לא שעדיין לפרש וירצה
, ואולי. להם נודע לא י"י ושמי: שיאמר או, הודעתי לא: לומר ראוי שהיה, הלשון תקן לא, זה כל ועם. הבטחתו
.בו להם נודעתי שלא כלומר – להם נודעתי ולא י"י ושמי: יאמר לדעתו

I appeared to Abaham, Isaac and Jacob: by means of (one of my names) El Shaddai, and I 
promised them many promises, and with respect to all of those promises I said to them, “I am 
El Shaddai,” but my name YHWH I was not made known to them; “I did not make myself 
known” is not written here, rather “I was not made known to them,” in that I was not made 
known to them through my true quality, for that comes through (lit. “is called”) only via my 
name YHWH, i.e., faithful to make things true, for see, I had promised them but did not (yet) 
fulfill those things to them.  All this are the words of the Rabbi (i.e., Rashi).  He wishes to 
explain that the fulfillment of the promises has not yet been made known to, and even though 
the time was not quite ripe, even so was (My name) not made known to them.  But despite all 
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this, (Rashi) did not quite account for the language of the verse, and (God) should have said, 
“I did not make (My name YHWH) known to them.”  Or perhaps, according to Rashi the 
verse states (two distinct thoughts):  “My name is YHWH.”  “But I did not become known to 
them” — through that name.

R. Abraham ben ha-Rambam:

 אחד וכל פירושיהם על שעמדנו והאחרונים הראשונים בפירושו נבוכו זה מקרא – וארא' וג אלהים וידבר) ג-ב(
 והיא הקדמה אקדים הנשגב ובסוד זה נכבד בפסוק לי שנראה מה אומר וטרם שסבר מה סבר בפירושו מהם

 שנגלה סוד בהיותו וסתום דק וסודו עמום לעצמו שהענין מהן אחת סיבות לשתי נפלו זה במקרא שהספיקות
 השעה באותה להם אותו ויסביר לישראל אותו שימסור) הוא גם (לו נגלה ולא לשלפניו נגלה ולא ה"ע למשה
 אלא במקרא שיתבונן למי שיבואר כמו ישראל לבני אמר לכן השליחות תחלת אבל השליחות מן אינו הוא שהרי
 כל האבות השיגוה שלא מה השגתו) כפי(ו יתעלה) האל (לו שייחד השלימות כפי ממנו לו ונודע) לבדו (לו נגלה
 ה"ע אברהם מנבואות באחת יש האבות אל יתעלה בהתגלותו הקודמים במקראות כי השניה והסיבה זולתם שכן
 לחידה זה והיה? להם נודעתי לא' ה ושמי) כאן (יאמר איך כן אם' ה אני יעקב ובנבואת' וג הוצאתיך אשר' ה אני
 גנאח בן שיטת וזו שבועה' ה ושמי) כי (שאמר מי יש זה) דבר (של בפירושו השיטות והתנגדו הדעות שנחלקו עד
 והשיעור שקדם מה אל מחובר' ה ושמי) כי (שאמר מי ויש' לך שנודעתי כמו להם נודעתי לא אני הנה "כלומר ל"ז
"ה ובשמי שדי באל וארא"  אל מחוברת אינה עצמה בפני עומדת הודעה היא להם נודעתי לא כן אחרי שאמר ומה' 
 בכוונתם לזה זה קרובים אלה ופירושים'. ה ושמי מאמר על" בלבד "בתרגומו להוסיף שאמר מי ויש לה שקדם מה

 בפירוש רצון להשביע כדי בו אין אם שנאמר במה להתנצל לנו גם שראוי כמו זולתם ואומרי אומריהם ומתנצלים
.במבוכה ומביא דק הוא כי זה נכבד פסוק
 יתעלה שהוא והיא ספק בה להיות עלולה שאינה תמצית) בדרך (זה בפסוק לי שנראה מה אומר הנני זה אחרי
 גלה שלא מה אליו בהתגלותו לו גלה אליו להתגלותו קדמה כבר האבות אל שהתגלותו פ"שאע ה"ע לשליח הודיע
.שלימותם למרות להשיג להם נתן שלא מה מידיעתו להשיג לו ונתן להם
 שדי אל) שם (הוא הוראתו לידיעתו אותם והדריך אליהם בו שנראה שהשם לו שהסביר ופרוטרוטה, תמצית זו
 הקצרה הבנתנו אל שהגיע מה ביארנו וכבר תמים והיה לפני התהלך שדי אל אני יתעלה במאמרו באברהם וזה

 פ"אע וביצחק ורבה פרה שדי אל אני במאמרו כתוב וביעקב הפסוק אותו של בפירושו הנכבד השם אותו מהוראת
 וכיון אביך אברהם אלהי אנכי יתעלה) האל (לו שאמר מה בנבואתו כתוב כבר הרי בפירוש) כן (כתוב שאינו
כי ממנו ידעת שכבר אביך אברהם אלהי אנכי "לו אמר כאלו הרי ממנו זה קבל ויצחק שדי אל אני לאברהם שאמר
".שדי אל שמי
 ענינו את לו והודיע' ה אני זה דיבור בפתיחת לו אמר כאשר בו אליו שנראה שהשם ה"ע) למשה (לו הסביר שוב
.לאבות בו נודע לא

' אשר' ה אני לאברהם אמר יתעלה שהוא והוא, זה פסוק של פשוטו נסתם שבגללו בזה שנפל הגדול לספק ובנוגע
.שאפרש ממה יבואר זה ספק בפשר לי הנראה הרי, אביך אברהם אלהי' ה אני ליעקב ואמר' וג

.יחם) הוראת (או מקרה) הוראת (או עצם הוראות בו המכונה על הוראתו בו המכונה על המורה השם כי והוא
 יורה באשר האישית ואמתותו עצמותו על מורה לו מיוחד או יהיה האנשים בין אחד פרטי איש שם בזה המשל

" שמעון) "הוראת(ו ראובן) ששמו (פרטי איש על" ראובן "בהוראת וזה, במין ואמתותו עצמותו על" המדבר החי"
 נקרא האנשים בין פרטי איש שיהיה כמו מקרה הוראת עליו מורה שם יהיה או, שמעון) ששמו (פרטי איש על

 הוראת עליו מורה שם יהיה או, בזה וכיוצא" המתון "או" הקפדן "או" הקצר "או" הארוך "או" השחור "או" הלבן"
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.בזה וכיוצא" האדון "או" העבד "או" העני "או" העשיר "שהוא נקרא האנשים בין פרטי איש שיהיה כמו יחס
תואריו בין תואר להודיע עליו שיפול ויתכן עצמותו להודיע המכונה על יפול העצמות על המורה שהשם יתכן שוב

.היחס או המקרים אותו שישיגו ממי יהיה אם המקריים
 משה אדני יהושע ומאמר משה משה יתעלה כמאמרו לעצמותו בו הכוונה לפעמים ה"ע משה שם בזה המשל

.משיתהו המים מן כי ותאמר משה שמו ותקרא שמו קריאת בראשית פרעה בת כמאמר ליחסו בו הכוונה ולפעמים
.בזה וכיוצא אישי יזבלני) ואמרה (ולזבולן אישי ילוה הפעם) ואמרה (שם ללוי לאה קראה וכזאת
 שתי ובו אלי אישי ילוה יחס איזה בו נרמז ניתן כאשר נתינתו וראשית לוי של לעצמותו שם שלוי עתה והבן

 כלומר העצם על הוראתו מצד בדמיונו אינו בלבד היחס הוראת מצד ודמיונו, יחס והוראת עצם הוראת הוראות
.לוי) ששמו (פרטי איש על הוראתו
.ענינו לך שיתבאר עד בו להתבונן לך וראוי דק וזה

יתעלה לעזרתו שקויתי אלמלא ממנו שקטונתי מה לפרש להתערב ויהירותי לדבר עזותי רבה ומה אדבר זה ואחרי
 להודיע אבל אומר אני לכבודי לא כי בו שהעזתי מה על וכפרתי, הענין בגלוי עלי שגמל כמו לבאר אותי שידריך
'.ה תורת פירוש' ה מבקשי
 שאין במורה עליו שתעמוד במה שאמר מה ל"ז מרי אבא בו שאמר, זכרו יתברך הזה הנכבד שהשם אני אומר
 הוראתו מלהשיג שכלנו כקוצר אותו מלבאר כשרוננו וחוסר ביטואו בדרך בערותנו מפני אותו מבטאים אנחנו
כדיבורו ולא משה אל) בו (כדיבורו אינו ויעקב אברהם אל בו דיבר יתעלה שהוא פ"אע, באמת שהוא מה לפי עליו
.שדי באל אליהם
ענין על מורה נכבד שם להם להודיע אליהם בו דיבר שדי באל מהם) אחד (כל אל דיבר שכאשר זה) ענין (וביאור
התהלך דהיינו מצוות לו צוה כן אחרי ושוב שדי אל אני לאברהם אמר ובכן, זולתו עם וקשר יחס בלתי השם אותו
 לו בישר כן אחרי ושוב שדי אל אני ליעקב אמר וכזאת, ענינו עם ולא השם עם קשר לה אין והמצוה' וג לפני

לו השלים' ה אני) לאברהם (לו כשאמר אבל, ענינו עם ולא השם עם קשר לה אין והבשורה' וג-ורבה פרה בשורת
 בו מרומז העצם שם "לו אמר ובכן כשדים מאור הוצאתיך אשר לו באומרו השם באותו הנקרא על ההסברה את
'וג כשדים מאור הוצאתיך אשר פעולתי ענין  אברהם אלהי מאמרו עם זה קשר' ה אני ליעקב כשאמר וכזאת", 
 והאמינו) ויצחק אברהם (האבות לו שעבדו והוא יחסי ענין בו מרומז העצם שם "לו אמר ובכן יצחק ואלהי אביך

".ויתעלה יתהדר בהם הנקרא עליהם שהשגיח הוא כלומר זולתו בלי באלוהותו
 ובלי פעולה ובלי תואר ובלי) אחר ענין עם (קשר בלתי' ה אני זה דיבור בפתיחת כאן יתעלה מאמרו כזאת ואין
 בלי שדי אל אני ויעקב אברהם אל כמאמרו יתעלה הנעלה עצמותו על המורה בלבד המיוחד שם הודעת אלא יחס
 אל אברהם אל וארא יתעלה לו אמר ולכן, בלבד שדי אל ענין על מורה אלא יחס ובלי פעולה ובלי תואר עם קשר
' ה באני להם נודעתי ולא שדי באל להם שנודעתי כמו' ה באני לך נודעתי "כלומר' – וג שדי באל יעקב ואל יצחק
".לך שנודעתי כמו

 נודעת תהיה והאמת, הפירושים שאר ובין בינו מה לך יבואר סודו את והשגת אותו הבנת ואם זה בפירוש והתבונן
.מאליה
 ל"ז מרי לאבא וקדם" המציאות מחויב "ענין על מורה שהוא בו שביארנו מה שדי אל בפירוש לנו קדם. הערה
 שני שענין מזה יוכרח ולא", המציאות מחויב "ענין על מורה שהוא ממנו שיובן מה המפורש שם לענין ברמז
) יש" (המציאות חיוב "ענין בהבנת כי הוא אחד לענין ספק בלא בשניהם שההוראה פ"אע אחד ענין השמות
אינו כן גם ממנו הם שהבינו ומה אנחנו הבנתנו במדרגת אינו" המציאות חיוב "ענין מן האבות שהבינו ומה מדרגות
 ממה מושלם ויותר מלא יותר המפורש שם בהוראת ענינו מן ה"ע הוא שהבין מה אבל ממנו ה"ע משה במדרגת
] שדי אל בהוראת ה"ע האבות ממנו שהבינו שמה כמו [שדי אל בהוראת ענינו מן ויעקב יצחק אברהם שהבינו
.אנחנו שנבין ממה מושלם ויותר מלא יותר
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' וג שמו מה לי ואמרו במאמרו הראשון השכינה גלוי במעמד הנכבד שמו על ה"ע השליח שאל כאשר'. ב הערה
 בדיבור לו שנגלתה המפורש שם שהוראת אלא המציאות חיוב על כן גם מורה שם והוא אהיה אשר אהיה לו נגלה
 כה לו שאמר כמו השליחות אמתות לישראל יודיע שבו שם לו נגלה אז כי מלא יותר' ה אני יתעלה לו באומרו זה

'.ה אני אליו ויאמר ממאמר כנראה לעצמו הוא בו שידע מה לו נגלה וכאן אליכם שלחני אהיה ישראל לבני תאמר
 מורה", המפורש ושם "אהיה אשר ואהיה" "שדי אל "כלומר, אלה שמות משלשה אחד שכל זה לפי בקיצור היוצא
 לאבות יתעלה נודע שבה הראשונה ההוראה" שדי אל "הוראת המציאות מחויבת הנעלה העצמות על הוראה איזו

 והוראת לו המיוחדת ידיעתו לשלמות ראוי כאשר למשה יתעלה נודע שבה שלמה הוראה" המפורש שם "והוראת
 על ישראל לעמו יתעלה נודע בה" המפורש שם "והוראת" שדי אל "הוראת בין ממוצעת הוראה" אהיה אשר אהיה"
.ותכליתם אמתותם ממנו ונסתרה ניצוצים לנו שינצנצו) הם (סודות ואלה ה"ע משה שליחו פי

 שנמסר מה הנביא מן השומע כידיעת והוראתו השם מסוד יתעלה) האל (אליו שדיבר הנביא ידיעת אין'. ג הערה
 של (ידיעתו שאין וכמה כמה אחת ועל, להם אותה שמסר ישראל כידיעת אהיה הוראת מן משה ידיעת אין ולכן לו

 ששמע למי וענינו שדי אל סוד ידיעת אפילו ולא ה"ע ממנו אותו ששמע מי כידיעת" המפורש שם "בסוד) משה
).זה (ודע גדולים חילוקים בזה) יש (אבל בהוראתו הם בידיעתם ענינו מהם וקבל ה"ע האבות מן אותו
' ה משמות שם השומע שבין החילוק ההטעה או הטעות מן שלם שכל מבעל נעלם שיהיה חשבתי לא'. ד הערה

הרי לא ואם והוראתו השם אותו ענין המשיג ובין והוראתו השם אותו ענין השגת בלתי אותם המבטא או הנכבדים
) נגלה (ביאור ומכאן, הנביאים' בין נביא ידיעת כעין אהיה אשר באהיה הספר בבית תינוק קריאת תהיה כאלו
.בשמות הביטוא בסגולות המתפארים שהטעו לטעות
 לו אין האמת בחילוף הנכבד השם בהוראת בדמיון שהמדומה כראוי למבין לבאר לי יצטרך לא גם'. ה הערה
 כמו הוראתו המשיג כלומר) השם של (סודו היודע שגם הוא לבאר שאצטרך מה אבל במציאות מעשית תכלית
, בו הנקרא ברצון יהיה שזה לא אם הטבע את לשנות בו והשבועה הזכרתו לו תועיל לא הנביאים כהשגת שהיא
 היה שהוא ספק ואין' וג הסלע המן' וג בשר לי מאין אמר ה"ע שמשה ומשיג שמבין למי זה על הנצחת והראיה
את בידיעתו ולא בו הביטוא ובסגולת השם בהזכרת היו לאי ה"ע שלו נסים שמעשה ראיה זו, הנכבד השם את יודע
 תטעה ואל, זולתו לנפלאות וחומר קל ה"ע משה לנפלאות בנוגע הוא כן ואם יתעלה ברצונו אלא והוראתו סודו
 כי בזה וכיוצא' ה בשם ויקללם או בקרבו שמי כי או שמי ידע כי או שמי את אזכיר מאמרו כמו המקראות בקצת
 וכל, חדשות יחדש בלבד בשם שהקריאה לא בו הנקראת יתעלה הקדושה לעצמותו יתעלה בשמו הכוונה לפעמים
.במקומו פירוש לו) יש (האלה) המקראות (מן אחד
 אמר שוב" תואר שם ופעם עצם שם פעם "שהוא' ה בשם שאמר: לשונו זה, בזה ל"ז עזרא בן אברהם' ר ודעת

 לא מאמרו טעם גם וזה" ידעו לא העצם שם שהוא זה רק תואר שם שהוא השם זה ידעו האבות כי ספק ואין"
 וגם" ואודע "אמר ולא וארא שאמר לב שים לבלי דעת להסיח ראוי ואין", לך שנודעתי כמו) "כלומר (להם נודעתי
.שקדם מה על ראיה יש בזה
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