
Jewish Expressions Series: Kedusha, G-d’s Favorite Prayer 

 

קכה סימן חיים אורח טור   

 ואומרים שמקדישין בשעה עושה שאני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה ויורדי שמים' לה אתם ברוכים

 הנאה לי אין כי למעלה עצמם ונושאים תפלתם לבית למרום נשואים עיניהם שיהיו אותם ולמדו ק"קק

בעיניהם ועיני בעיני נשואות שעיניהם שעה כאותה בעולם  

1. Blessed are you in the Name of Hashem, those who dwell in heaven, and with the Chariot: 

Please tell My children what I do while they say Kedusha as they recite, “Kadosh, Kadosh, 

Kadosh.” Teach them that their eyes should be heavenwards to the place of their prayers, and 

they should life themselves upwards. For there is no joy to Me like when they raise their eyes to 

Mine, and My eyes in theirs. 

 

ג-א יםפסוק ו פרק ישעיהו   

 עמדים שרפים. ההיכל את מלאים ושוליו ונשא רם כסא על ישב אדני את ואראה עזיהו המלך מות בשנת

 אל זה וקרא. יעופף ובשתים רגליו יכסה ובשתים פניו יכסה בשתים לאחד כנפים שש כנפים שש לו ממעל

כבודו הארץ כל מלא צבאות יקוק קדוש קדוש קדוש ואמר זה  

2.  It was in the year that King Uziyahu “died”, and I perceived Hashem sitting on a high a lofty 

throne, and its bottom was in the Temple. Seraphim were standing above, each had six wings, 

with two it covered its face, with two it covered its legs, and with two it would fly. And one 

would call to the other and say, “Holy, holy, holy, is Hashem, Master of forces, the entire world 

is filled with His honor.  

ב עמוד יג דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד   

 ישעיה ולמה, המלך את שראה כפר לבן - דומה יחזקאל למה. ישעיה ראה יחזקאל שראה כל: רבא אמר

המלך את שראה כרך לבן - דומה  

3. All that Yechezkel saw was also seen by Yeshaya, but Yechezkel was like a person from the 

suburbs who came to the big city, while Yeshaya is like a person in the capital city who saw the 

king. 

 

 

 



יב-יא יםפסוק ג פרק יחזקאל   

. יחדלו ואם ישמעו אם יקוק אדני אמר כה אליהם ואמרת אליהם ודברת עמך בני אל הגולה אל בא ולך

ממקומו יקוק כבוד ברוך גדול רעש קול אחרי ואשמע רוח ותשאני : 

4. Go, come to the exile, to the people of your nation, and speak to them… Then a great wind 

lifted me and I heard behind me the sound of a great noise. “Blessed be the glory of Hashem 

from His place.” 

א עמוד ב דף ]שמות פרשת( שמות )ב כרך זוהר ]  

 יחזקאל ודאי אלא. דחמא מה כל גלי אמאי'( ב ב"פ שמות )הוה מהימנא נביאה יחזקאל אי לשאלה אית

  גלי הוא בריך דקודשא וברשותא איהו במהימנותא דחמא מה וכל הוה מהימנא נביאה

 מאן אבל חייש ולא מטלנוי סביל צערא שעתא לפום דאתי גב על אף צערא למסבל דרגיל מאן ש"ר אמר 

 אצטריך דא ועל שלים צערא איהו דא צערא ליה ואתי ועידונין בתפנוקין יומוי כל והוה בצער רגיל דלא

, למבכי  

 רחימאי בני ומה הכא עבדין אתון מה לון ואמר דיליה פמליא לכל הוא בריך קודשא קרא שעתא בההיא

 רוח ושראת שמיא אתפתחו לבבל נחתו כד- עמכון ואנא לבבל כלכון חותו קומו הכא ואתון דבבל בגלותא

 מה כל לגלאה דאצטריך עד הימנוהו לא לישראל לון ואמר דחמא מה כל וחמא יחזקאל על קדישא נבואה

 על חיישו לא דיחזקאל מפומיה מלין שמעו וכד חדו כך ישראל דחמו כיון, כך וארא כך וארא, דחמא

גלי ברשותא דגלי מה וכל לון שביק לא הוא בריך דקודשא ידעו דהא כלל גלותהון  

5.One can ask: If Yechezkel is a trustworthy prophet why did he reveal everything that he saw? 

Yechezkel was a trustworthy prophet, and he revealed all that he did with permission. All was 

necessary. 

One who is accustomed to difficult times is able to handle difficult times. But one who is 

accustomed to pampering and delicacies and now is pained- this is complete pain.  On such an 

occurrence it is proper to cry. 

When the exile occurred, Hashem called to His heavenly accompaniment and said, “What are 

you doing here. My beloved children are exiled. Quickly go to Bavel, and I will go with you.” 

When they arrived, the heavens opened and Yechezkel experienced prophecy and saw all that 

he saw and told the Jewish people, but they did not believe him. He had to reveal the details. 

Then the Jews rejoiced knowing that Hashem did not forsake them. 

י פסוק קמו פרק תהלים    

יה הללו ודר לדר ציון אלהיך לעולם יקוק ימלך : 

6. Hashem shall reign forever, G-d of Tziyon, from generation to generation, Halleluka! 


