
 
     וווו    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו

 
 ֶאת ְמֵלִאים ְוׁשּוָליו ְוִנָּׂשא ָרם ִּכֵּסא ַעל יֵֹׁשב ֲאדָֹני ֶאת ָוֶאְרֶאה ֻעִּזָּיהּו ַהֶּמֶלְך מֹות ִּבְׁשַנת )א(

 : ַהֵהיָכל
 
 ְיַכֶּסה ּוִבְׁשַּתִים ָפָניו ְיַכֶּסה ִּבְׁשַּתִים ְלֶאָחד ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש לֹו ִמַּמַעל עְֹמִדים ְׂשָרִפים )ב(

 : ְיעֹוֵפף ּוִבְׁשַּתִים ַרְגָליו
 
  :ְּכבֹודֹוְּכבֹודֹוְּכבֹודֹוְּכבֹודֹו    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ָכלָכלָכלָכל    ְמלֹאְמלֹאְמלֹאְמלֹא ְצָבאֹות ְידָֹוד ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ְוָקָראְוָקָראְוָקָראְוָקָרא )ג(

 
     וווו    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו    קקקק""""רדרדרדרד �

 
 כי לפרש ויש, השכל בעלי יכבדוהו הכל ועל הכל ברא הוא כי -  כבודוכבודוכבודוכבודו    הארץהארץהארץהארץ    כלכלכלכל    מלאמלאמלאמלא

 עולם עולמות שלשה כנגד קדוש פעמים שלש וזכר, האל על הם תיבות השלש
 הגלגלים עולם והוא התיכון ועולם, והנשמות המלאכים עולם והוא העליון

 .האדם הוא העולם בזה והנכבד, העולם זה והוא השפל ועולם, והכוכבים
 

     וווו    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו    דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודת �
 

 :לחבירו האחד יקדים ולא כאחד קדוש לומר לחבירו קורא שרף - ''''וכווכווכווכו    וקראוקראוקראוקרא
 

 :אחד קול הוא כאילו כאחד כולם מבין יוצא הקול - ואמרואמרואמרואמר
 
 
Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 3 
 
1) L’année de la mort du roi Ouzia, je vis le Seigneur siégeant sur un trône élevé et 
majestueux, et les pans de son vêtement remplissaient le Temple 
 
2) Des Séraphins se tenaient debout près de lui, chacun ayant six ailes dont deux cachaient 
son visage, deux couvraient ses pieds, deux servaient à voler. 
 
3) S’adressant l’un à l’autre, il s’écriait  : "Saint, Saint, Saint est l’Eternel-Cébaot ! Toute la 
terre est pleine de sa gloire ! " 
 

� Commentaire du Radak sur le verset 3 
 
Toute la terre est pleine de sa gloire  : car c’est lui qui a tout créé, et tout homme 
intelligent le respecte. Certains expliquent que le mot "saint" répété trois fois se 
rapporte à Dieu, et est en rapport avec les trois mondes : le monde supérieur, celui 
des anges et des âmes, le monde intermédiaire, celui des étoiles et des planètes, et 
le monde inférieur, notre monde dans lequel l’homme est la créature la plus élevée. 

 
� Commentaire du Metsoudat David sur le verset 3 

 
S’adressant l’un à l’autre  : Chaque Séraphin s’appelle l’un l’autre, pour sanctifier 
ensemble, et sans qu’aucun ne devance l’autre. 
 
Il s’écriait  : une seule voix sortait d’entre eux comme une seule et même voix. 


