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   שיעור קומה.   פ  ב
  

אמ'  רבי  ישמעאל.  אמר  לי  מיטטרון  שרא  רבא  דשהדותא.  מעיד  אני  בעידות  זו  
ב  יזמרננא  ורבבנא  רמנא  מנטלא.  משאלהי  ישראל.  אלהא  חייא  וקיימא    "יבי

לנא  ומפריק  לנא ומפלט  לי  מכל  דבר  רע  ומציל  אותי  מכל  מיני  משחית  ומכל  
עשרה  רבבות  ומבית  -מיני  פורעניות.  שמבית  מותב  יקריה  ולעילא  מאה  ושמונה

עשרה  רבבות.  רומיה  מאתים  ושלשים  וששה  -מותב  יקריה ולמטה  מאה  ושמונה
   רבבות  אלפים  פרסאות.  

  
מזרועו  שלימין  עד  זרועו  שלשמאול  שבעים  ושבע  רבבות.  מגלגל  עיניו  שלימין  

עד  גלגל  עיניו  שלשמאל  שלשים  רבבות.  גולגלתא  דיבראשיה  שלש  מאות  ו
ושלשים  ושלוש  ושליש.  עטרת  שבראשו  שישים  רבבות  כלפי  ששים  רבבות  אלפי  

  ישראל.
  

לפיכך  נקרא  האל  הגדול  הגיבור  והנורא  בליתיה  ידידות  אלהי  בילתא  ביזתא  
קטף  בעבור  משוש  ברוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם    בזוזתא  המקוק  הקטף  הקטם

   ועד.  
  

וכל  היודיע  רז  זה  מובטח  לו  לחיי  העולם  הבא  ונוצל  מדינה  של  גהינם  ונוצל  
   מכל  גזירות  קשות  ונוצל  מכל  מיני  כשפים  ומכל  מיני  פורעניות.  

  
המלכים  ברוך  הוא  שהוא  יושב  על   אמ'  ר'  ישמעאל.  אני  ראיתי  את  מלך  מלכי 

   כסא  רם  ונשא  וחיילותיו  עומדים  לפניו  מימינו  ומשמאלו.  
  

סקוניה  פיסקון  איטימון  היגרון  הפנים  ששמו  מיטטרון  רוח  פי  אמר  לי  מלאך  שר
   ...  ..קם  חיקרון  זיוא  רבא  ננטם  זנטוף.  

  
קומתו  של  הקב'ה  שהוא  מכוסה  מכל  הביריות.    רבי  ישמעאל  אומר.  כמה  שיעור

   
  

פרסות  רגליו  מלוא  כל  העולם  כלו.  שנ'  "כה  אמר  יהוה  השמים  כסאי  והארץ  
   הדום  רגלי".  גובה  פרסותיו  ..שת  אלפים  פרסאות.  

  
ד  כף  רגלו  שלימין  פרסמיה  אטרקט  שמו.  ושלשמאל  אגתמץ  שמה.  מכף  רגלו  ע

   קרסלו  אלף  רבבות  וחמש  מאות  פרסאות  גובהו.  וכן  של  שמאל.  
  

קרסוליו  שלימין  תצגמתניה  שמה.  ושל  שמאל  אסתמץ  שמו.  מקרסוליו  עד  
עשר  אלפים  ...  וחמשת  אלפים  רבבות  ומאתים  פרסאות  גבהו.  -ארכבותיו  תשע

   וכן  של  שמאל.  
  

   יה  טססקס  שמו.  ושלשמאל  ממגהוזזיא  שמו.  שוקו  שלימין  קנגנומהד
  

עשר  אלפים  רבבות  פרסאות  ואלף  ומאתים  -מארכובותיו  ועד  יריכותיו  שנים
פרסאות  גובהו.  וכן  שלשמאול.  ארכובותיו  שלימין  סתמנגץ  יהמיי  שמו.  ושל  

   שמאל  מנהנוחריא  שמה.  
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ושלסמאל  תפגניחזיזיא  שמה.  מירכותיו  ועד    ירך  שלימין  ששנוסת  ופרנגסיי  שמה.
צוארו  עשרים  וארבעה  אלפים  רבבות  פרסאות.  ומותני  מותניו  מותניהו  

   אתסגהידריה  שמו.  
  

ועל  לבו  כתוב  שבעים  שמות.  צץ  צדק  צחיאל  צור  צבי  צדיק  סעף  סחן  צבאות  
אעא  איא  איהו  הב  יה  הז  ווז  צצץ    שדי  אלהים  יהוה  צח  דגול  אדום  ססס  אא

   פפף  נן  הה.  
  

חי  חי  חי  רוכב  ערבות  יה  הה  וה  ממם  ננן  הוו  יה  יהה  חפץ  הצץ  איזא  צעא  
זא  אעא  קקק  קשר  ...  גיטר  גיטר  יא  יא  יוד  אלף  האן  פאף  ראו  ייי  ייי  בבב  

   רוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם  ועד.  בבב  טטט  ככך  כלל  סים  אתתיו  ב
  

עשר  אלפים  רבבות.  ושמונה  מאות  פרסאות  גובהו.  צוארו  סנגיהו  -צוארו  שלשה
   יבהתיקץ  שמו.  

  
עגול  ראשו  שלוש  מאות  אלפים  רבבות  ושלשים  ושלשה  ושליש.  מה  שאין  הפה  

   תדהודדיא  עטס..  שמו.  יכול  לדבר  ומה  שאין  האוזן  יכולה  לשמוע.  א
  

זקנו  ריבו  ואלף  וחמש  מאות  פרסאות  הדרקמסיא  שמו.  ומראה  הפנים  ומראה  
   הלסתות  כדמות  רוח  ובצורת  נשמה.  אין  כל  ביריא  יכולה  להכירו.  

  
גיויתו  כתרשיש.  זיוו  מובהק  נורא  מתוך  החושך.  וענן  וערפל  מקיפין  אותו  וכל  

האופנים  נישפכים  לפניו  כקיתון.  אין  בידינו  מידה  אלא  שמות  מגולין  לנו    שרי
   החושם  פגבגצייא  שמו  אברגגטפייא  שמו.  

  
לשונו  מסוף  העולם  ועד  סופו.  שנאמר  "מגיד  דבריו  ליעקב".  כל  שאינו  חותם  

ומשפטיו  לישראל".  בפסוק  הזה  הרי  זה  שוגה.  "מגיד  דבריו  ליעקב  חקיו  
   אססגיהוואיא  שמו.  

  
עשר  אלפים  רבבות  פרסאות  ...  מססגוהוינאייא  שמו.  על  -רוחב  מיצחו  שלשה

מצחו  כתוב  שבעים  ושנים  אותות.  ייהו  הה  יוה  ויה  הא  הא  הי  הי  יה  הא  הוי  
היי  היה  ויה  יהי  הא  הא  היה  ווה  יי'י  ההה  יהו  ה..  ...  אוזיה  יהו..  הו  הו  יו  

   ויה.  
  

שחור  שבעיין  ימינו  ריבוא  ואלף  וחמש  מאות  פרסאות.  וכן  של  שמאל.  ושלימין  
אזדהיה  ואטטיסוס  שמו.  והשר  שלו  רחביאל  שמו.  ושלשמאל  מטטגר  ויעמציא  

   שמו.  וזיקוקין  היוצאין  ממנו  אוריהן  לכל  הבריות.  
  

שבעין  ימינו  שתים  רבבות  ושני  אלפים  פרסאות.  וכן  שלשמאל.  שלימין    הלבן
   פדדכססיא  שמו  ושל  שמאל  בזקצתיא  שמו.  

  
עשרה  אלפים  פרסיות.  ושכם  שלימין  -משכם  ימינו  ועד  שכם  שמאלו  שש

א  שמו.  מטטגהיה  ...  שמו.  ושל  שמאל  תתמהינניא  שמו.  ושם  אחר  לו  שלמהינני
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עשרה  אלפים  רבבות  פרסאות.  זרועותיו  -מזרוע  ימינו  ועד  זרוע  שמאלו  שתים
   כפולים.  זרוע  שלימין  גברהזזיא  עכסי  שמו.  ושלשמאל  מטגהצציהו  שמו.  

  
אצבעות  ידיו  עשר  אלפים  רבבות  פרסאות.  שלשת  אלפים  פרסיות  בכל  אצבע  

שלימין  ת..  ....  ושלשמאל  תצמץ  תתמת  אגגמץ  אגגמת    ואצבע.  וכן  שלשמאל.
   ושושנים.  וכן  אתה  ..ונ..  ...  מן  הגדול  והולך.  

  
כפות  ידיו  ארבעת  אלפים  רבבות  פרסאות.  וכן  שלשמאל.  שלימין  הזזיא  ואטגריו  

   שמו.  שלשמאל  אשהזזיא  שמו.  
  

פרסיות.  ושני  אלפים  רבבות  פרסיות  בכל    אצבעות  רגליו  עשרת  אלפים  רבבות
אצבע  ואצבע.  וכן  שלשמאל.  שלימין  אדדמץ  אדדמת  בכמנס  בכתהמים  ואהוז.  

   ושלשמאל  יזניין  כזניין  הקמת  אהוז  ותהמוט  וכשהדיים.  
  

.  אתה  מונה  והולך.  לפיכך  ניקרא  האל  הגדול  הגבור  והנורא.  שנ'  "כי  יהוה  ..
הוא  אלהי  האלהים  ואדוני  האדונים  האל  הגדול  הגבור  והנורא"  "האל  ה..  שומר  

   ...  לאהביו  ולשומרי  מצותיו  לאלף  דור".  
  

אבל  אמר  לי.  אמור  חשבון  פרסיות  כמה  שיעורן.  כל  פרסה  ופרסה  שלשת  מילין  
.  זירתות  בזירת  שלו.  וזרת  שלו  וכל  מיל  ומיל  עשרת  אלפים  אמה  וכל  אמה  ..

מלוא  כל  העולם  כולו.  שנ'  "מי  מדד  בשועלו  מים  ושמים  בזרת  תיכן  וכל  
   בשליש  עפר  הארץ  ושקל  בפלס  הרים  וגבעות  במאזנים".  

  
רבי  נתן  תלמידו  של  רבי  ישמעאל  אומר.  אף  החוטם  נתן  לי  מידה  ומידה  מיומן  

פי  שנתן  לי  מדת  המצח  נתן  לי  מידת  שלאמה  -על-הספה  וכן  הלסתות.  אףוכן  
{שלצדיה}:  שלעריה.  רוחב  המצח  כגובה  צואר.  וכן  השכם  כאורך  החוטם.  אורך  

   החוטם  כאורך  אצבע  קטנה.  
  

ה  גובה  לסתות  כחצי  עגול  הראש.  וכן  מידת  כל  ..אדם.  שפתותיו  שבעים  ושבע
רבבות  פרסאות.  שפתו  העליונה  גברהטיא  שמה  והתחתונה  הזרהגיא  שמה.  פיו  
   אש  אוכלה.  משהוא  מדבר  הסד  דסא  שמו.  ומה  שהוא  רוצה  מדבר  נח  כינויו.  

  
כתר  שבראשו  חמש  מאות  אלף  על  חמש  מאות  אלף.  ישראל  שמו.  ואבן  יקרה  

לי  ישראל  עמי  לי  חקוק  עליה  "דודי  צח  ואדום  דגול    שבין  קרניו  ישראל  עמי
מרבבה.  ראשו  כתם  פז  קווצותיו  תלתלים  שחורות  כעורב.  ...  על  אפיקי  מים  
רוחצות  בחלב  יושבות  על  מלאת.  לחייו  כערוגת  הבושם".  שני  אלפים  רבבות  

   פרסאות.  
  

זה  שוגה.  "לחייו  כערוגת  הבושם  מגדלות    וכל  שאינו  חותם  בפסוק  זה  הרי
מרקחים  שפתותיו  שושנים  נוטפת  מר  עובר.  ידיו  גלילי  זהב  ממ!לו!אים  

בתרשיש  מעיו  עשת  {ע}שן  מעולפת  ספירים.  ...  עמודי  שש  מיוסדים  על  אדני  
זה  דודי  וזה  ...   פז  מראהו  כלבנון  בחור  כארזים.  חיכו  ממתקים  וכולו  מחמדים 

   ירושלם".  
  

אנטיה  טחון  יחון  טוב  טהור  יוד  יוד  יוד  יה  יה  יה  חסין  יה.  "קדוש  קדוש  
   קדוש  יהוה  צבאות  מלא  כל  הארץ  כבו'".  
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   מידת  גביניו  כמידת  עיניו.  שלימין  הדרוולד  שמו.  ושלשמאל  אפרה  צציהו  שמו.  

  
   ו  כגובה  מצחו.  של  ימין  אצטהייא  שמו.  ושלשמאל  מטגהוצציא  שמו.  גובה  אוזני

  
נמצא  כל  השיעור  כולו  רוב  ריבי  רבבות  אלפים  פרסאות  גובה  ואלף  אלפים  

   רבבות  פרסיות  רוחב.  
  

אמ'  רבי  ישמעאל.  כשאמרתי  את  הדבר  הזה  לפני  ר'  עקיבא  אמר  לי.  כל  מי  
הוא  שהוא  מכוסה  מן  -ברוך-יודע  שיעור  הזה  שליוצרו  ושבחו  שלהקודששהוא  

   הבריות  מובטח  לו  לחיי  העולם  הבא  ויטב  לו  בעולם  הזה  ...  בעולם  הזה.  
  

אמר  רבי  ישמעאל.  אני  ורבי  עקיבא  ערבים  בדבר  זה  שכל  מי  שהוא  יודע  
הוא  מובטח  לו  שהוא  בן  העו'  -ברוך-להקודששיעור  הזה  של  יוצרנו  ושבחו  ש

   הבא.  ובלבד  שהוא  שונה  אתו  במשנה  בכל  יום  ויום.  
  

קומתו  מלא  כורסיו  שלאש  דגבתגבהזווג  שמו.  קווצותיו  בקומתו  דבר  ברד  דובג  
   שמו.  ויש  להן  חצי  כינוי  גלשרב  שמו.  

  
ולם  ועד  סופו  אנטסת  שמו.  וזיקוקין  היוצאין  ועינו  אחת  שהוא  רואה  מסוף  הע

הימנה  אוריהן  לכל  הבריות.  ועינו  אחרת  שהוא  רואה  בה  לאחוריו  מה  שעתיד  
   להיות  אטטוסת  שמה.  

  
גופו  דומה  לקשת  וקשת  דומה  למראה  אש  ובית  לה  סביב.  קשתו  קסטייא  

צמציה  ומצמיא  שמה.  כסא  כבודו  ...  ..רפא  שמה.  חיצו  מץ  במץ  שמו.  חרבו  מ
   שמו.  מקום  מושבו  רודפזפידורפז  שמו  וכן  כינוייו.  

  
רגל!ו!  כסא  כבודו  הן  הן  חיות  עומדות  תחתיו.  רגל  כסא  ראשונה  שהוא  חיה  
  עגלי  אצבייא  שמה.  רגל  שנייה  שהיא  חיה  בבבב  כלכייפעי  שמה.  רגל  שלישית

   שהיא  חיה  כבבב  אלגיי  שמה.  רגל  רביעית  שהיא  חיה  אצבייא  כזבז  שמה.  
  

ודמות  פניהם  טיבע  שלארי  וחותם  שלנשר  ודמות  השור  ופני  אדם  סתום.  ארבע  
פנים  לאחת  וארבע  פנים  לפינה  וארבע  פנים  לכל  פינה  ופינה.  שישים  וארבע  

     פנים  לכל  חיה  וחיה.
  

ארבע  כנפים  לאחת  וארבע  כנפים  לכנף  וארבע  כנפים  לכל  כנף  וכנף.  ששים  
   וארבע  כנפיים  לכל  חיה  וחיה.  

  
שר  פני  אדם  הוא  אליה  אמצבאמץ  שמו.  שר  פני  אריה  הזדודיה  הידועא  אל  

אמץ  מסביא  אודיה  הוד  הווה  תפגמץ  שמה.  שר  פני  השור  שוב  אליה  צממצמצב
   שמו.  שר  פני  הנשר  עפפי  אליה  ממציאל  הודידיאל  שמו.  

  
וכשחטאו  ישראל  ניגנז  פני  השור  והביא  תחתיו  כרוב.  שר  פני  הכרוב  עמטמני  
אליה  כרוביה  כרובייה  פספסיה  פצפציה  חנקנקיה  שמו.  הן  הן  אומרי  "קדוש"  

   "מגיד  דבריו  ליעקב  חוקיו  ומשפטיו  לישראל".   והן  הן  אומרי  "ברוך"  שנ' 
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-ברוך-כל  שאינו  חותם  בסוד  מעשה  בראשית  הרי  זה  שוגה  בתיפארתו  שלהקודש
   הוא.  

  
תיפארתו  מלא  הכל.  גדודים  שלזעף  מימינו  וסימנין  שלזעם  משמאלו  וסימנין  

נן  וערפל  וטיט  היון.  ולפניו  שדה  שלזעם  לפניו.  ובתוך  סימנין  זוהר  וחושך  וע
שזרועין  בו  כוכבים.  בין  כוכב  לכוכב  מקור  שלברקים  בין  ברק  לברק  פתח  
שלחשמל.  ומלמעלה  רוחות  ורעמים  קולות  וברקים  וקיפלי  הקשת  וחבלים  

   הוא.  -ברוך-שלחותם  עולין  ויורדין  בו  על  הקודש
  

-ברוך-ים  והוד  והדר  ועטרת  ותפארת  וגיאות.  וידו  שלקודשחן  וחסד  וכבוד  ורחמ
הוא  מונחת  על  ראש  הנער  משרתו  ששמו  מיטטרון.  אומרי  עיזוז  וגיבור  ואומרי  

   "קדוש"  וברוך  הוא  ואומרי  המולה  באין  ועומדין  לפני  הנער.  
  

ומשובח  ואומר.  "ברוך  הוא  אהה  שמו  -ברוך-והנער  בא  ומשתחוה  לפני  הקודש
כבוד  יהוה  ממקומו".  יהו  הוהו  יוהי  יה  יהי.  והן  אומרין  אחריו.  ברוך  שם  כבוד  

   מלכותו  לעולם  ועד.  
  

ונכנס  לתחת  כסא  הכבוד.  וכשה..  ...  ..תחת  כסא  הכבוד  מהלכין  לימינו  ליברני  
וח  שמאלו  מהלכין  כנפות  סערה  שלאש  ואבנים  שלברד  +וכתלי'  שלזעף.  ולר

   וגבורות  שלסופה.  
  

הוא  מחזקו  ברוב  פנים.  וכל  -ברוך-וכשנכנס  הנער  לתחת  כסא  הכבוד  הקודש
הוא  האל  הגדול  והגיבור  והנורא.  -ברוך-מלאכי  השרת  באים  ואומרין  לפני  הקודש

   ם  ויום  על  ידי  הנער.  הוא  שלשה  פעמים  בכל  יו-ברוך-ומשבחין  את  הקודש
  

הוא  מזיוו  ומהדרו  על  מלכי  אומות  העולם.  והנער  הזה  -ברוך-ונותן  הקודש
הוא  נער.  והנער  זה  זה  מיטטרון  -ברוך-קומתו  מלוא  העולם  וקורא  אותו  הקודש

ן  שר  הפנים  שניכתב  שר  הגדול  על  כל  השרים  ועל  כל  מלאכי  השרת  ..עומדי
   לפניו  והוא  עומד  למעלה  למרום  ומשמש  לפני  אש  אוכלה  דסא  שמו.  

  
זה  הוא  מיטטרון  שר  הפנים  שניכתב  באות  אחת  שבה  נבראו  שמים  וארץ  

אהיה  ונכתב  בשש  אותות  ובשבע  אותות  ובעשרים  -אשר-וחתמה  בטבעת  אהיה
ושות.  {ונותן}  וניתן  על  ששה  ושתים  אותות.  ובשבעים  שמות  ובשבע  קד

עשרה  אבנים.  וניכתב  בשבעה  קלת  בששה  על  רום  -משמותם.  וניחקק  על  שתים
   ששה  וניתן  בחדרי  חדרים  ובסיתרי  סתרים  ובפלאי  פלאים  למשה.  

  
הוא  רשות  להשתמש  בו  ולא  לאדם  הראשון  ולא  לשם  -ברוך-ולא  נתן  הקודש

א  לאברהם  ליצחק  וליעקב  אלא  למשה  בלבד.  שנ'  "הנה  אנכי  שולח  הגדול  ול
מלאך  לפניך".  והיזהיר  הקודש  {מש}  ברוך  הוא  את  משה  שישתמר  בו.  שנאמר  

הוא  -ברוך-"השמר  מפניו  ושמע  בקולו  {ו}אל  תמר  בו".  ומשה  אמר  לפני  הקודש
   מזה".   "אם  אין  פניך  הולכים  אל  תעלנו 

  
ומלאכים  אשר  עמו  באים  וסובבים  לפני  כסא  הכבוד.  הן  מצד  אחד  וחיות  מצד  
אחד  ושכינה  על  כסא  הכבוד  באמצע.  וחיה  אחת  עולה  על  השרפים  ויורדת  על  

   משכן  הנער  ואומרת  בקול  גדול  קול  דממה  דקה.  זה  כיסא  הכבוד.  
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דממו  המלאכים  גדודין  עירין  וקדישין  חושו  ור..ן  לנהר    מיד  שתקו  האופנים
דינור  וחיות  נותנות  את  פניהם  לארץ.  והנער  הזה  מביא  את  האש  החרישית  

  €הו-ברוך-ונותן  באזניהם  של  חיות  כדי  שלא  ישמעו  את  קול  הדיבור  שלקודש
    ואת  שם  המפורש  שהנער  מזכיר  באותה  שעה. 

  
הוא  בשמו  הזך  הטהור  והקדוש  והאדיר  והחזק  -ברוך-וכך  הוא  קורא  אתו  לקודש

-והעיזוז  והאהוב  והגיבור  והניכבד  והנורא  אדיר:  יהו  אהרבי  החיי  יהוה  אהיה
אהיה  החי  יהוה  יואי  הבה  הה  וה  ...  הי  הה  הה  יהי  הי  הי  הי  הוה  חי  -אשר

שמו  לעולם  וזה  זיכרו  לדור  דור.  וברוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם    העולמים.  זה
   ועד.  

  
ופירושו  בלשון  טהרה  יהי  ההיו  היה  הי  ות  הו  יה  הוהי  יהה  ייה  יו  יהו  ההי  
והי  הה  יהיה  ..ה  הה  יהי  הו  יה..  ..ה  הי  +הה  יהו  יו  חי  הי  הוה  ברוך  שם  

   כותו  לעולם  ועד.  כבוד  מל
   

   שיעור קומה.  פ  ג
  

אל  במאמרך  אדונינו  צדק  צבא  ישראל  מייחלי  צידקך  בך  יצדיקו  סלה.  צדקותיך  
ירוממו  לרומם  לך  יחד  יפצחו  פה  יענו  ויאמרו.  "יהוה  אדונינו  מה  אדיר  שמך".  

ה  אביר  ושמך  אביר.  אתה  אתה  אדיר  ושמך  אדיר.  אתה  אמיץ  ושמך  אמיץ.  את
ברוך  ושמך  ברוך.  אתה  ברור  ושמך  ברור.  אתה  גדול  ושמך  גדול.  אתה  גיבור  

   ושמך  גיבור.  אתה  גיאה  ושמך  גיאה.  ...  ..ה.  
  

אתה  דגול  ושמך  דגול.  אתה  דיין  ושמך  דיין.  אתה  הוד  ושמך  הוד  והדר.  אתה  
אתה  ותיק  ושמך  ותיק.  אתה  ועד  ושמך  ועד.  אתה  זך  ושמך    הדור  ושמך  הדור.

זך.  אתה  חסין  ושמך  חסין.  אתה  חנון  ושמך  חנון.  אתה  ח..  ...  אתה  טהור  
   ושמך  טהור.  אתה  יחיד  ושמך  יחיד.  

  
  אתה  כביר  ושמך  כביר.  אתה  לוהט  ושמך  לוהט.  אתה  ....  אתה  נורא  ושמך

נורא.  אתה  נערץ  ושמך  נערץ.  אתה  סובל  ושמך  סובל.  אתה  עיזוז  ושמך  עיזוז.  
אתה  פודה  ושמך  פודה.  אתה  צדיק  ושמך  צדיק.  אתה  צח  ושמך  צח.  אתה  

קדוש  ושמך  קדוש.  אתה  רחום  ושמך  רחום.  אתה  שדי  ושמך  שדי.  אתה  תמים  
  ....  ושמך  תמים.  ....  ברוך 

    
  

 


