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ה-הי  סִ שּוש ףַׁ בַׁ 'כַׁ  אמַׁ  ְחִויִתי   *מַׁ

ַׁש  ַׁ ִויתנר"ו)ַׁבהלויערוסיַׁהרבַׁאברהםַׁבכמוהר"רַׁר'ַׁמשהַׁ[ַׁא]=ביאורחַׁר  ח   (ִַׁממ 

ְה,  ְשץַׁ ְלְמשַׁ ְה, אַׁ כַׁ אשַׁ ְלְמבַׁ ְה, אַׁ אְהשַׁ לטַׁ ְה, אַׁ ְילַׁ לַׁ 'ה אַׁ אדַׁ ש הַׁ 'בַׁ א כַׁ  מַׁ

 מה ענין הלילה הזה הטהורה, המבורכת, המנושאת, 

ְה ִףְנד ְחבּובַׁ ְלמַׁ ְה, אַׁ ְק'מַׁ ְלְמףַׁ ְה, אַׁ ְק'לַׁ ְלְמץַׁ ְה, אַׁ ְדסַׁ ְלֻמרַׁ ְה,  אַׁ ללַׁ  אַׁ

 המקודשת, המכובדת, הגדולה, האהובה לפני ה', 

ִבי  ְלנַׁ אל אַׁ אפ ִףיַׁ ְששַׁ ְלאַׁ אִדיד, אַׁ נַׁ לקַׁ ִאיל, אַׁ ִני ִאְסשַׁ ְה ִלבַׁ ְוהּובַׁ ְלמַׁ  אַׁ

 הנתנת לבני ישראל האלופים השרים בני הנביא

ְה.  'אשַׁ כַׁ ְלִמְסתַׁ 'ִביח אַׁ אר דַׁ ִבי ִיְקחַׁ לנַׁ אל אַׁ ְה. ִףיַׁ ללַׁ 'ִליל אַׁ ם כַׁ הָׁ בשָׁ  אַׁ

 רהם אהוב ה'. בני הנביא יצחק הנעקד על גבי מזבח.אב

אדְֹה  ְולַׁ ִק'ים הּו ְואַׁ ְוִחיד ףַׁ ְה ְבתַׁ ללַׁ דּו אַׁ חַׁ ִד'י וַׁ לַׁ ִבי אַׁ לנַׁ ְףרּוב אַׁ אל יַׁ  ִףיַׁ

 בני יעקב הנביא שיחד את ה' ביחוד גדול הוא ובניו 

ש ִסְבט.  שַׁ ףַׁ  ִאְת'נַׁ

 .גשנים עשר שבטים

ִכים  ה ְמלָׁ ףָׁ ְשבָׁ א אַׁ לַׁ ם ףַׁ הָׁ ְבשָׁ א אַׁ בּונַׁ ש אַׁ קַׁ ְנתַׁ ְה אַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ  ִץי הַׁ

 בזאת הלילה נצח אברהם אבינו את ארבע מלכים 

ך  לַׁ ִבימַׁ ה ִףְנד אַׁ שָׁ א שָׁ נַׁ 'ת ֻאמַׁ ְה ֻאִכ'דַׁ ְילַׁ ללַׁ 'ה אַׁ אדַׁ אהֹם. ִץי הַׁ בַׁ אְסתַׁ  וַׁ

 בימלך זאת הלילה נלקחה אימנו שרה אל א -. בדושבה אותם

ך ִמן  ְלאָׁ ל מַׁ זַׁ ְה נַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ א. ִץי הַׁ 'ְסהַׁ גַׁ א נַׁ ְה ּומַׁ ללַׁ א אַׁ ְץהַׁ אטַׁ  ְולַׁ

 זאת הלילה ירד מלאך מן  -. בהונצלה מאת ה' ולא טמא אותה

                                                 
ם  -הי  ס  רּועַ  'רּבַ 'כַ  אמַ [, תחת השם9 '0851נוסח זה גם נדפס בתוך הגדה של פסח, הוצאת זכריה ַוְהּב, ירושלים תש"ך ]  * י ה. שָׁ ית  ַמְחו 

 ד"ר ירון סרי(. ובנו ר' אורי,)=דהבאני( הוא מובא בסוף ההגדה )עריכה מחדש9 צ. ערוסי. ניקוד ותרגום9 הרב שמעון זהבי 
 על בסיס ה'מה כבר' הקצר הידוע. כי הוא הרחבה  א
 על תולדותיו ראה סוף האגדה.  ב
 רמב"ם, קרית שמע פ"א ה"ד.  ג
 ל"מ מפורש. עיין בראשית רבה לך לך מג, ג.   ד
 פרקי דרבי אליעזר כח.  ה
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אדְֹה  ְולַׁ א ְואַׁ בּונַׁ ְףרּוב אַׁ א ְיֻק'ּר יַׁ 'שְֹה לַׁ דַׁ ִמי ְוחַׁ שַׁ אַׁ ן הָׁ בָׁ ש לָׁ ףַׁ א ְושַׁ מַׁ לסַׁ  אַׁ

 לבן הארמי והזהיר אותו שלא יזיק ליעקב אבינו ובניו השמים והרעיש את 

א לַׁ א ףַׁ מַׁ לסַׁ ך ִמן אַׁ ְלאָׁ א מַׁ לַׁ ְה ְתגַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ אֹלְה. ִץי הַׁ 'ִמיע מַׁ  ְוגַׁ

  . בזאת הלילה נגלה מלאך מן השמים אלווכל מה שיש לו

ְףרּוב ִץי א יַׁ בּונַׁ ִאיל. ִץי הַׁ  אַׁ אְה ִאְסשַׁ מַׁ כְֹה ְוסַׁ אשַׁ ל ּובַׁ ְה ְץנּוא  ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ  אדַׁ

 . בזאת הלילה זוברך אותו וקרא שמו ישראל אבינו יעקב בפנואל

א  לַׁ ְה ְתגַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ ְה ְגנּודְֹה. ִץי הַׁ ללַׁ ּך אַׁ ְהלַׁ אַׁ ְה וַׁ ִשיב ְבֻףְק'מַׁ ְנח  'ל סַׁ כַׁ  דַׁ

  . בזאת הלילה נתגלהחנכנס סנחריב לארץ בצבא עצום וה' השמיד כל חילו

לִסּר  ִני  אַׁ צַׁ ְלדָׁ ְלשַׁ ְה ֻרִתל ב  ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ  ש ִחין אל ִץי ֻחְלֹמְה. ִץי הַׁ

  . בזאת הלילה נהרג בלשצר מפניטהסוד לדניאל בחלומו

אל ִמן  ִני  ג' דָׁ 'שַׁ ְה כַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ ס. ִץי הַׁ ְרד  ְלמַׁ ְית אַׁ ת בַׁ ִניַׁ ם ִבאַׁ ְכ'דַׁ  ִאְסתַׁ

  -א דניאל מ. בזאת הלילה יצישנשתמש בכלי בית המקדש

ִכים ִףְנד לֹוט  ְלאָׁ ְלמַׁ ְה ֻוֻקלּו אַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ ם. ִץי הַׁ אל  יֹות סַׁ שָׁ  ֻגב אַׁ

  . בזאת הלילה באו המלאכים אצל לוטיאגוב האריות שלם

ב  לַׁ ִד'י ִאְקתַׁ לַׁ צ אַׁ 'שּו אְלף  גַׁ ְה נַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ אתּו ִףְנדְֹה ִץי ְסדֹום. ִץי הַׁ  ּובַׁ

  . בזאת הלילה עשו את העץ שבו נתלויבבסדוםולנו אצלו 

ה  לְסעֹודָׁ ש אַׁ סת  ת אַׁ ְףלַׁ ְה ץ  ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ א. ִץי הַׁ אדְֹה ִץיהַׁ ְולַׁ ן ְואַׁ מָׁ  הָׁ

 . בזאת הלילה עשתה אסתר סעודה יגהמן ובניו בו

                                                 
 זהר, תולדות. ועיין עוד במדבר רבה, בלק כ, יב.   ו
 תוספות השלם על התורה, בראשית וישלח לב כד, ח.   ז
 מכירי ישעיה מד, יד. מדרש פנים אחרים, אסתר ו )תו"ש שמות יב, תקג( פסיקתא דרב כהנא יז, ילקו"ש רמז אלף נח, ילקוט ה  ח
 ל"מ.  ט
 פסיקתא רבתי, הוספה ב.   י
 שמות רבה, בא יח, יב.   יא
 דרשות ר"י אבן שועיב בשם רז"ל. ובשכל טוב9 בליל יו"ט שני של פסח.   יב
 כן נראה מסדר המקרא בסמוך לנדידת שנת המלך.   יג
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ְש  חַׁ ת אַׁ ץַׁ 'יַׁ שֹושקַׁ י ִוְיהּוד שּו ו  כַׁ ְשדָׁ ץּו מָׁ רַׁ ְה וַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ ן. ִץי הַׁ מָׁ ן ְוהָׁ  שָׁ

 . בזאת הלילה עמדו מרדכי ויהודי שושן ידעם אחשורוש והמן

אם. ִץי  אלִקיַׁ אְה וַׁ לַׁ שּוך הּוא ִבאלקַׁ ְה בָׁ ללַׁ ְק'ִףין ִףְנד אַׁ ה ֻמְתשַׁ ִבישָׁ  הַׁ

  -. בטוהבירה מתחננים לפני ה' ברוך הוא בתפילה ובצום

ְשִףש לְה יַׁ לַׁ ך ִמן ִףְנד אַׁ ְלאָׁ ל מַׁ זַׁ ְה נַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ א  הַׁ 'לַׁ א כַׁ שֹוש, מַׁ ְשו  חַׁ  אַׁ

 זאת הלילה ירד מלאך מלפני ה' והרעיש את אחשורוש ולא נתן 

את  איַׁ ִאיל ְבִץְףל ְוקַׁ ִני ִאְסשַׁ עּו בַׁ דַׁ ְה בַׁ ילַׁ לַׁ 'א אַׁ אדַׁ אם. ִץי הַׁ ְיֹנְה ְתנַׁ  ףַׁ

 . בזאת הלילה התחילו בני ישראל להתעסק במצוותטזלעיניו שינה

אב  לִכלַׁ ת אַׁ 'לַׁ קַׁ ְה ְתץַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ ה. ִץי הַׁ ם ִמילָׁ ח ְודָׁ סַׁ ם פַׁ ְה דָׁ ללַׁ  אַׁ

  . בזאת הלילה נבדלו הכלביםיזהאל דם פסח ודם מילה

אש ְבכַׁ ְה אַׁ ללַׁ ּך אַׁ לַׁ הַׁ ְה אַׁ ְילַׁ 'א אללַׁ אדַׁ 'את. ִץי הַׁ ִמיש ִבאְלִאְנקַׁ א אְלחַׁ לַׁ   ףַׁ

  הכה ה' כל בכור. בזאת הלילה יחיתר מהחמורים שהם עובדים

א  'א ּוֻבכַׁ 'ע ְוִףְנְדהֹם ִגתַׁ ְוקַׁ ְית ּומַׁ אך' ִץי ֻכל בַׁ לְקשַׁ א אַׁ רַׁ ְהל ִמְקש ּובַׁ  אַׁ

 בכל מקום במצרים ואצלם בכל בית היה יגון ובכיה 

א לַׁ ְה ףַׁ ללַׁ א אַׁ נַׁ ד לַׁ ְוףַׁ ְה אַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ א. ִץי הַׁ לַׁ ח ְוסַׁ שַׁ א ץַׁ יְ  ְוִףְנְדנַׁ  ְידַׁ

  . בזאת הלילה הבטיח לנו ה' על ידייטחהואצלנו ששון ושמ

נָׁ ְישַׁ  ה הַׁ לּותְףיָׁ ְלגָׁ ת ְסשּוש ִץי ְשגּוְףֻהם ִמן אַׁ ְילַׁ א לַׁ נַׁ ן ְתכּון לַׁ  ִביא אַׁ

 ישעיה הנביא שתהיה לנו לילה שמח שכאשר אנו חוזרים מן הגלות 

את ִחין אוַׁ לְסמַׁ ב אַׁ א שַׁ נַׁ בַׁ ְמִג'יד ְלשַׁ ְמִדיח ְותַׁ ְסִביח ְותַׁ לה ְבתַׁ לַׁ 'ע אַׁ ְשגַׁ  יַׁ

 בשבח והודיה והלל לאדונינו אדון השמים שחזר ה' לרחם 

                                                 
 אסתר רמז תתרנה.תוספות השלם על התורה, שמות בא יב מב, ז. וע"ע ילקוט שמעוני   יד
 פרקי דרבי אליעזר נ, אסתר רבה ח, ז.  טו
 ילקו"ש אסתר רמז תתרנח.  טז
 כן נראה מסדר המקרא.  יז
 כן נראה מסדר המקרא.  יח
 שמות רבה, בא יב כט.  יט
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א  לַׁ את ףַׁ בַׁ ְלאַׁ ת אַׁ את ְוֻשְץרַׁ בַׁ ְלאַׁ א אַׁ לַׁ ִנין ףַׁ ְלבַׁ ְה ִץי ֻרלּוב אַׁ ְץרַׁ לשַׁ  אַׁ

 זמן שהבנים משבחים כמו שהבנים נשענים על האבות ורחמי האבות על

ל ְה אַׁ ְילַׁ ללַׁ 'א אַׁ אדַׁ ִנין. ִץי הַׁ ְלבַׁ א ִמן ִמְקש אַׁ נַׁ איַׁ בַׁ א ְואַׁ נַׁ ג'ּו ְג'דּודַׁ 'שַׁ ְה כַׁ ִזיזַׁ  ףַׁ

  . בזאת הלילה הכבודה יצאו אבותינו ואבות אבותינו ממצריםכבנים

ִדי  לַׁ ְלעּון אַׁ ְלמַׁ ִףין אַׁ ללַׁ ש אַׁ אץ  ְלכַׁ 'ס אַׁ ג  לנַׁ ְון אַׁ ד ִץְשףַׁ ְה ִמן יַׁ לֻףבּוִדיַׁ ְית אַׁ  בַׁ

 שעשה מבית עבדים מיד פרעה הטמא הכופר המקולל 

ֹתה, ְוִתְחת  ִאיל ִץי ִכ'ְדמַׁ ִני ִאְסשַׁ ּך ִבבַׁ ְמלַׁ אְסתַׁ ְה וַׁ בּוִביַׁ לשַׁ א אַׁ ףַׁ  ִאדַׁ

 עצמו אלוה והחזיק בבני ישראל לעבודתו ותחת 

ל  ףַׁ ס, ּוץַׁ ְףְמס  ן ִץי שַׁ 'אז  כַׁ ן ּומַׁ אכ  סַׁ ְה ְלִיְבנּו ֹלְה מַׁ כֹתְה ִסִתין ְשֻבוַׁ ְמלַׁ  מַׁ

 יבנו לו משכנות ואוצרות ברעמסס, ומינה ממשלתו ששים ריבוא )איש( ש

ְוֹמְה  ע ִץי יַׁ קנַׁ ד ִמְנהֹם יַׁ אח  'אְטבּוהֹם ִאן ֻכל וַׁ אט, ְיכַׁ אש ְוֻזבַׁ ְיהֹם ֻשוַׁ לַׁ  ףַׁ

 עליהם שוטרים ונוגשים שיבקשו מהם שכל אחד מהם יעשה בכל יום 

ְה ִיְבנּו  ְיְה ִלְבנַׁ לַׁ ת ףַׁ קַׁ רַׁ ְה, ְוִאן נַׁ ית ִלְבנַׁ ע ִמיַׁ ְשבַׁ  ִבִאְבֹנְה ִבֻכְת'ש ֻכְץש אַׁ

 ארבע מאות לבנים, ומי שמחסר לבנה יבנו עם הבן שלו ברוב כפירה 

לִתְבן ִץי  ְטּו אַׁ 'לַׁ אְנֻהם ְיכַׁ לּו, כַׁ אְנֻהם ִיְץףַׁ א כַׁ ְה. מַׁ ְחמַׁ  ְוֻק'ְלם ְוִרל שַׁ

  -ורשע וחסר רחמנות. מה היו עושים, היו מערבים את התבן ב

לִלְבן  לּרָׁ אַׁ שעֹה אַׁ ן, ְלץַׁ אלִלְבן ִץי אלִתְבן, ְלמַׁ שּוש וַׁ ְלאָׁ מּוש, אַׁ ְלגָׁ ע אַׁ  שָׁ

 לבנים והלבנים בתבן, למי, לפרעה הרשע הגמור, הארור 

לצִ  אע אַׁ אסְֹה סַׁ ִד'י שַׁ לַׁ שּוש, אַׁ ְלאָׁ אר ְמעּוש, ּוֻץמֹ ִאְבן אַׁ אע ְמנַׁ  ְה סַׁ

 ראשו כמו גולם, ופיו כמו פתח  בן הארור, שהיה

ְףיּוֹנּה ְרטּוש, וַׁ א מַׁ ל ִמְקץַׁ אח  ֻאְנֹץְה סַׁ נּוש, וַׁ לתַׁ ְבח  אַׁ לשַׁ  ִמְת'ל אַׁ

 התנור, ואפו כמו חוף שטוח, ועיניו כמו קוף, 

 

                                                 
 מכילתא שמות יב, ראש השנה יא9, ד' רבי יהושע. וראה עוד שמות רבה, בא יח יב.  כ
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'אֹנְה ִמְת'ל  ְאדַׁ ְחכּוש, וַׁ ְלמַׁ 'ְבע אַׁ לקַׁ 'ל אַׁ ְ אֹנְה ִמתַׁ ְסנַׁ ְחשּוש, ְואַׁ ְלמַׁ  אַׁ

  ושיניו כמו צבוע משונה, ואוזניו כמו

ְלמַׁ  לֻנְרב אַׁ אֹנְה אַׁ ְףקּוש, ְוִסירַׁ ְלמַׁ ְלב אַׁ ְלכַׁ 'ְנב אַׁ  ְנּקּוש, ְוִדְרֹנְה ִמְת'ל דַׁ

 אסלה, וזקנו כמו זנב כלב שוטה, ושוקו 

אשְֹה  ְק'ץַׁ ְכסּוש, ְואַׁ ְלמַׁ 'ְשפ אַׁ לקַׁ 'ְהשְֹה ִמְת'ל אַׁ 'אִשב ִלאלְטבּול, ְוקַׁ קַׁ  מַׁ

 כמו מקל תופים, וגבו כמו קרש שבור, וצפרניו 

ְחִד  ְלאַׁ 'ְנץּוש ִאְבן ִמְת'ל אַׁ ְלכַׁ ֹתְה, אַׁ ְה ִמן קּושַׁ ְוד' ִבאללַׁ אלְנסּוש, ְוףַׁ  י וַׁ

 כמו הדיה והנשר, וה' יצילנו מצורתו, המשונה בן

ִדיד,  אבֹן שַׁ א[ ְבִףרַׁ אלַׁ ףַׁ אֹנְה ]ּותַׁ ה ֻסְבחַׁ ללַׁ ְבהֹם אַׁ ארַׁ 'ְנץּוש. ֻת'ם ףַׁ ְלכַׁ  אַׁ

 המשונה. אח"כ יסר אותם ה' ביסורים חזקים 

ְה ְוֻכל אַׁ  ללַׁ ד אַׁ ְושַׁ ְלֻמִץיד. ְואַׁ ְק'ל ְאְסֹמְה אַׁ ְיֻהם ְיִזיד, ְבץַׁ לַׁ ֹתן ףַׁ ֹתן ְוִשדַׁ  ץַׁ

 וכל מגפות חזקות עליהם בכח שמו הגדול. והביא ה' על 

ְמל  אְלרַׁ ְה, וַׁ ִהיץַׁ לוַׁ ע אַׁ אד  'ץַׁ לקַׁ ְה, ְואַׁ ְלְמִג'יץַׁ ם אַׁ לדַׁ ְלִמְקִשיּון אַׁ א אַׁ לַׁ  ףַׁ

 ע האיומה, והכינההמצרים את הדם המסריח, והצפרד

ְה,  ִניץַׁ לדַׁ א אַׁ נַׁ אְלץַׁ ְה, וַׁ ְלְמִכ'יץַׁ אְלְוחּוש אַׁ ְה, וַׁ 'ִףיץַׁ לקַׁ ל אַׁ אְלֻרמַׁ  וַׁ

 והפרעושים הנדבקות בגוף, והערוב המפחיד, והדבר המכלה, 

ְה,  ִדיץַׁ לשַׁ אד אַׁ 'שַׁ לגַׁ ְה, ְואַׁ ִקיץַׁ לשַׁ ד אַׁ שַׁ ְלבַׁ ְה, ְואַׁ ִכ'יץַׁ לסַׁ ב אַׁ 'שַׁ לגַׁ  ְואַׁ

 והשחין המציק לאדם, והברד המוחץ, והארבה המשחית צמחים, 

אן  ְה, ְוכַׁ ִשיץַׁ אן ףַׁ ן כַׁ ּך מַׁ אַׁ לַׁ אש הַׁ ְבכַׁ ְלאַׁ ְות אַׁ ְה, ּומַׁ 'ִשיץַׁ ְלכַׁ אם אַׁ 'לַׁ לקַׁ  ְואַׁ

 והחושך המשונה, ומוות הבכורים השמיד מי שהיה בכור, והיתה 

נַׁ  ה שַׁ ים מַׁ י  ִק'ים ְבִמְקש, ְלרַׁ אך' ףַׁ שֻקשַׁ מָׁ ם )שמ אַׁ ין שָׁ ש א  שַׁ ִית אַׁ ין בַׁ  ות יב, ל(: 'ִכי א 

 'כי אין בית אשר אין שם )שמות יב, ל( צעקה גדולה לקיים מה שנאמר

אן.  'מַׁ אן ְוקַׁ מַׁ ִאיל ִץי אַׁ ִני ִאְסשַׁ ֹמן, ּובַׁ ֹמן ְוגַׁ ְלִמְקִשיּון ִץי הַׁ עּו אַׁ גַׁ ת'. ְושַׁ  מ 

 . מת'. והיו המצרים בדאגה ופחד, ובני ישראל באמונה ובטחון



 

 

 ו

 

ִד'י ִהי לַׁ ג'ּוז, אַׁ ְלףַׁ ְה אַׁ ְלעּונַׁ ְלמַׁ ְה אַׁ ִףינַׁ ללַׁ א אַׁ תַׁ ת  חַׁ אנַׁ ע ְבג'ּוז, כַׁ אש   ִמן שַׁ

  הצמוקה שהיא מרחוב בגוז היתה -בת המקולל הרזה  כאאפילו המקוללת

א ִץי  ִבי מּוסַׁ לנַׁ ת אַׁ ת ִץי ְנֻבוַׁ אְד'בַׁ לְדשּוז, כַׁ אִלי אַׁ ְה ִףְנְד וַׁ אמ  'דַׁ  כַׁ

 עובדת אצל מושל הכפר 'דרוז', מכזבת את נבואת הנביא משה את 

א ְיג'ּוז,  א ְיחּול ְולַׁ אטֹל לַׁ אֹמְה[ ףַׁ לַׁ ת: ]כַׁ אלַׁ אְלְחשּוז. רַׁ את וַׁ יַׁ ְלאַׁ  אַׁ

 האותות והמופתים. אמרה לו דבריך לא יהיה ולא יעבור, 

אן ְמ  ְה ְתג'ּוז, כַׁ ְףנַׁ ְלפ לַׁ א אַׁ ְיהַׁ לַׁ ְה ףַׁ ְףנַׁ ללַׁ ִרת אַׁ חַׁ ְףבּוד ִמן ִאְסתַׁ א מַׁ הַׁ  ףַׁ

 ראויה לקללה עליה אלף קללות שתעבור. היה לה נעבד )=צלם( 

א  ְץתּוְח ְבלַׁ אב מַׁ ְלבַׁ ְשכּוז, ּוְנִסת אַׁ נּוש מַׁ לתַׁ ְור אַׁ אן ץַׁ ְגמּוז, ְוכַׁ ְה מַׁ  ִףְגנַׁ

 מעיסה מקופל והיה מונח על התנור מעומד, ושכחה הדלת פתוח מבלי 

' כַׁ אִיש ּוְשזּוז, דַׁ ִד'י ְדוַׁ לַׁ ְחשּוז, אַׁ ְלמַׁ ְףבּוד אַׁ ל אְלמַׁ כַׁ ְףנּוז, אַׁ ְלמַׁ ְלב אַׁ ְלכַׁ  ל אַׁ

 לסגור כראוי, נכנס הכלב המשוגע ואכל את הנעבד )=צלם( השמור, שהיה 

ְה  ילַׁ ללַׁ 'ת ]ִץי[ ִתְלּך אַׁ ז ְהזּוז, ְוֻקֻשכַׁ ְהתַׁ ְשכּוז, ְבִרת ְתנּוד ּותַׁ נּוש מַׁ לתַׁ ְור אַׁ  ץַׁ

 לנוד ולהתנדנד, וצעקה בלילה ההיא על התנור עומד, באה 

ִאיל ִמן ִףְנְדהֹם,  ִני ִאְסשַׁ ג'ּו בַׁ 'שַׁ ְה. ְוכַׁ א ִחילַׁ ְה ְולַׁ א ִסְתשַׁ א ְלהַׁ א ְברַׁ  מַׁ

 לא נשאר לה עשיה ולא כוח. ויצאו בני ישראל מאצלם 

ח  שַׁ ְלץַׁ מּו ְבהֹם. ּוִמן אַׁ ְכ'דַׁ ְסתַׁ ד אַׁ א רַׁ א מַׁ זַׁ אְלהֹם, גַׁ מוַׁ אַׁ 'ד'ּו ְכנּוְזהֹם וַׁ כַׁ  ְואַׁ

 ולקחו האוצרות וכל רכושם וממונם, עבור מה שעבדו בהם. ומתוך השמחה 

ְּר ֻהם  ְלבַׁ א אַׁ ג'ּו ִאלַׁ 'שַׁ אְדהֹם. ְוכַׁ ְטשַׁ אְדהֹם ִץי אַׁ ִגין זַׁ ְלףַׁ ּרּו אַׁ  קַׁ

 שלהם בזמן שנתגרשו ויצאו למדבר הם  קשרו העיסה הצידה

ְה  ללַׁ א ְלהֹם אַׁ ְףטַׁ אְלֹהם, ְואַׁ לַׁ א דַׁ לַׁ ְחש ףַׁ 'ְזעּו ִץי אְלבַׁ אְלהֹם, ְוגַׁ ְטץַׁ  ְואַׁ

 וטפיהם. ועברו בים לפי דרכם והביא להם, ונתן להם השם 
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ְחש ְלבַׁ ר ְלהֹם אַׁ שַׁ אהֹם, ּוץַׁ שַׁ 'אהֹם ְוִמן וַׁ אש ִמן ְתגַׁ מּוד נַׁ אם ְוףַׁ מַׁ ְלגַׁ   אַׁ

 את הענן ועמוד אש לפניהם בכדי שיאיר הדרך, ובקע להם את הים 

ְלֻרְלֻזם ְוִהי  ְחש אַׁ ְלִמְקִשיּון ִץי בַׁ 'אהֹם. ְוֻגֻשרּו אַׁ גַׁ ִשיר ֻיְבס ְונַׁ ש טַׁ שַׁ א ףַׁ  ִאְת'נַׁ

  סוף וראו -. וטובעו המצרים ביםכבלשנים עשר דרכים יבשות והצילם

ן  ְלמַׁ אֻהם אַׁ ְףטַׁ ְתהֹם, ְואַׁ ְבת ִמן ְמִחבַׁ לסַׁ אֻהם אַׁ ְףטַׁ הֹם, ְואַׁ א ְףיּונַׁ  ְתשַׁ

 בעיניהם, והעניק להם את השבת מרוב חיבה, והעניק להם את המן 

ה  ללַׁ ְדִליֹלה אַׁ א ֻכל תַׁ לַׁ ְשבֹן ִיְהִניהֹם, ְוףַׁ ְכֹלן ְושַׁ ם אַׁ ְשיַׁ א ּוִביש מַׁ ְלוַׁ לסַׁ  ְואַׁ

 ים האכילם והשקם וההנה אותם, ועל הכל הדריכם ה'ואת השליו ובאר מר

אם  ְחכַׁ ִבאַׁ ְה וַׁ ְמדּודַׁ אע מַׁ ְה ּוִבִד'שַׁ ִדידַׁ ד שַׁ ְה ִביַׁ ללַׁ ֻהם אַׁ קַׁ 'לַׁ הֹם. ְוכַׁ לַׁ לַׁ  דַׁ

 והצילם. והוציאם ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה ובשפטים 

יְ  דַׁ א יַׁ לַׁ אִהין ףַׁ שַׁ את ּובַׁ יַׁ ְה ּוִבאַׁ ִק'ימַׁ ינ ףַׁ ב  ה שַׁ ִמין, ֹמשֶׁ ְלאַׁ אהֹש אַׁ לטַׁ  ּו אַׁ

 עצומים ובאותות ובמופתים על ידי משה רבינו הטהור הנאמן 

צֶׁ  ת ְוהַׁ מֶׁ אֶׁ ִמין, ְנִביא הָׁ אלַׁ ְלףַׁ ב אַׁ ִלים שַׁ שָׁ כַׁ יו הַׁ לָׁ ר ףָׁ  לֹום. דֶׁ

 והמדבר בשם אדון העולמים נביא האמת והצדק עליו השלום. 

אב. 'וַׁ ְלגַׁ א אַׁ אדַׁ  וזו התשובה. ְוהַׁ

 
 
  כולם יחד9ואומרים 

ִיינּו ִדים הָׁ   ֲףבָׁ

 

  

                                                 
 י דר"א מב, מכילתא בשלח יד, טז.לכל שבט, פרק  כב
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 *השב אבשהם בכמוהש"ש שבי משה עשוסי הלוי תולדות

משץחת עשוסי מוכשת באשצ תימן כמשץחה המיוחסת לשבט לוי, שם משץחה 

אל )תשגום: סהש( הלויא' זו ניתן לה בערבות  שגלה כץי  ,משאשי המשץחה ִהילַׁ

שּוס אשש נמקא במרום הששי מעשב לקנעא  ,המרובל מעיש הבישה קנעא לכץש ףַׁ

אן. בנו הגדול שלמה כונה  בַׁ ְוכַׁ אל את מסחשו בעיש כַׁ הבישה. ומשם היחל ִהילַׁ

ה,  אכ  יה, סעדיה בְמנַׁ ְיְימ  בץי כל שלמה אלעשוסי, ואכן גם אחיו חיים השתרע בחַׁ

ְוכַׁ  אם, כַׁ אן, ומשם בני המשץחה ויוקאי חלקיו גשו בסמיכות באזוש, בכץשים ִשבַׁ בַׁ

ְחִוית, ועוד מעשבית לעיש הבישה קנעא.   מַׁ

אן 8181שבי אבשהם עשוסי הלוי נולד בשנת התשל"ח ליקישה ) בַׁ ְוכַׁ  ( בכַׁ

לאביו השב משה בן יוספ עשוסי הלוי.  תימן מעשבית לקנעא - השוכנת במשכז

 ,הוא שימש כדיין בתימן והיה מלמד תשב"ש, ואפ הוסמך לץרח על השוחטים

( 8291וכן להסמיך בענין גיטין ורדושין בכל אשצ תימן בשנת התש"ץ ליקישה )

 ימאןע"י ביה"ד קנעא ובהסכמת חכמי הישיבה בקנעא: השב יחיא בן סל

, השב כה, השב יחיא בן סלימאן ראץחכד, השב יחיא בן מוסי' יקחרכגאלביאצ'

 . כון בן סאלם אלכהןּואשהַׁ 

                                                 
ערך9 צפניה בן כבוד אבי מורי הרה"ג רצון ב"ר יוסף ב"ר אברהם ב"ר ניסים ב"ר סאלם ב"ר סלימאן ערוסי ליחס  * 

 הילאל הלוי.

 תקצ"ו נעלמו עקבותיו.  -(0655דיין בצנעא, תקכ"ו )  כג

 –( 0811(. חכם באשי ודיין בצנעא, בין השנים תרס"ב )0821נפטר בצנעא סיון תרצ"ב ) -( 0756נולד תמוז תרכ"ז )  כד

 (.0821תרצ"ב )
(, דיין ביה"ד בצנעא, ומראשי 0811תרס ) -(0788מגדולי חכמי תימן, )בגיל כה הוסמך להוראה( חכם באשי תרנט )  כה

 (. 0820פטר בצנעא כסלו תרצ"ב )נ –( 0741הישיבה הכללית נולד תר"י )
 (. דיין ביה"ד צנעא ורב ביהכנ"ס שרעבי. 0823נפטר בצנעא תרצ"ד ) –( 0734נולד בצנעא תר"ה )  כו



 

 

 ט

  

שחלרם  ,טז במסץש ,חיבושים שבים מעבש להיותו תלמיד חכמים הוא אפ חיבש

הן הן דששות ורינות,  ,הן בץששנותש וחלרם ממתינים לגואל הן בהלכה, שאו או

בתחום ההיסטושיה בתימן ואפ בשנות העליה לאשצ ועוד בתחום הץיוט 

 והשישה, כדלהלן:

תוכחה לבני תימן  - אזהשות יגש סהדותא ב.מעשיות בתימן.  - רושא הדושותא. 

 - דם קדירים ד.בדומה לכתש מלכות לששב"ג.  - בן שאמים ג.בישושלים תשץ"ד. 

ו. אוש ריקוש דיני גיטין ורידושין.  - ה. אוהל מועדרינות על חללי תשץ"ט. 

 ח. בית השיאהמוסש והנהגות.  - ז. אושחות יוששץישוש עמ"ס אבות.  - ליששים

רושותיו בבית הסוהש בץסח.  - ט. הגדה של ץסחשחיטה וטשץיות.  ניריקוש די -

יב. מסע העליה לאש"י.  - יא. זה ינחמנובדרדור בתושה.  - י. המחבשת השנית

נדודיו  - יג. סץש נתניהסרישה על עולם המעשבי מול בני תימן.  - יושה חטאים

 - טו. תועץות שאם ורשני שאםסבלותיו בעיש נתניה.  - יד. ץעולת שכישבאש"י. 

דיואן שישים על חייו ועל  - טז. שיש חדשלרוטים ומדששים עה"ת מחכמי תימן. 

 מאושעות באש"י. 

( ועדין היה נע ונד בתחילה :829זכה שבי אבשהם ועלה לאשצ יששאל בתשץ"ג )

( ומנוחתו ;:82התגושש בת"א, נתניה, ץתח תרוה, ושם נץטש בשנת תשק"ד )

 כבוד ביה"ר סגולה שם.


