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HEKHALOT RABBATI 228 (V228) 228 תירב היכלות 
    

1 And since one came  א וכיון שבא אחד 

2 to gaze at the vision of the Merkava.  ב להסתכל בצפיית המרכבה 

3 And he laid his eyes upon me    ג ונתן עיניו בי 

4 and he was awed and shocked before me ד והוא מתיירא ומזדעזע מלפני 

5 and his soul was distressed enough to depart from him ה את ממנו  צונפשו מבוהלת ל 

6 due to my fearfulness and terribleness and awesomeness ו מפני פחדי ואימתי ומוראי 

7 when he saw me, that I sat on a throne like a king ז כמלך  כשראה אותי שאני יושב על כסא 

8 and the ministering angels   ח ומלאכי השרת 

9 were waiting upon me like servants   ט היו עומדים עלי כעבדים 

10 and all the ministers of the courts  י שרי מלכיות   וכל 

11 were wearing crowns around me. יא קשורים כתרים סובבים אצלי 

12 At that moment, he opened his mouth and said,  יב באותה שעה פתח פיו ואמר 

13 “Certainly there are two powers in heaven!”  יג רשויות בשמיםודאי שתי 

14 Immediately, a heavenly voice rang out   יד מיד יצאתה בת קול 

15 from before the Shekhina and said,    טו  ואומרת  מלפני השכינה 

16 “Return, faithless children, except Aher, that not!”  טז  שובו בנים שובבים חוץ מאחר דלא 

17 At that moment, came Anaphiel YVY,   יז  באותה שעה בא ענפיאל יוי 

18 the prince that is honored and exalted  יח השר נכבד ונהדר 

19 and beloved and wondrous and awesome and admired  יט נחמד נפלא נורא נערץ 

20 from a mission of the Holy One blessed be he,   'כ משליחות של ה'ב'ה 

21 and smote me with 60 pulses of fire   כא והכני ששים פולסאות של אור 

22 and stood me on my feet. כב והעמידני על רגלי 

 


