ַׁש ְשח [=ביאוש] השב אבשהם
בכמוהש"ש ש' משה עשוסי הלוי (נש"ו) ִמ ַׁמ ְחוִ ית

נעשך ע"י השב קץניה בן כבוד השה"ג שקון ב"ש יוספ
ב"ש אבשהם ב"ש ניסים ב"ש סאלם

ב"ש סלימאן עשוסי ליחס הילאל הלוי

© כל הזכויות שמורות לרב צפניה ערוסי

א

יתיה*
ַׁמא ַׁכ' ַׁבש ַׁףשּו ִסיהַׁ -מ ְחוִ ִ
)ַׁממחוִ ית
רחַׁ[=ביאורא]ַׁהרבַׁאברהםַׁבכמוהר"רַׁר'ַׁמשהַׁערוסיַׁהלויבַׁ(נר"ו ִ
ש ַׁ
ַׁ

אש ַׁכ ְהַׁ ,א ְל ְמ ַׁש ְש ַׁץ ְה,
אה ַׁש ְהַׁ ,א ְל ְמ ַׁב ַׁ
לט ְ
אד'ה ַׁא ַׁליְ ַׁל ְהַׁ ,א ַׁ
ַׁמא ַׁכ ַׁ'בש ַׁה ַׁ
מה ענין הלילה הזה הטהורה ,המבורכת ,המנושאת,

לל ְה,
בּוב ְה ִףנְ ד ַׁא ַׁ
'מ ְהַׁ ,א ְל ַׁמ ְח ַׁ
ַׁא ְל ֻמ ַׁר ְד ַׁס ְהַׁ ,א ְל ְמ ַׁץ ְק ַׁ'ל ְהַׁ ,א ְל ְמ ַׁף ְק ַׁ
המקודשת ,המכובדת ,הגדולה ,האהובה לפני ה',

אדידַׁ ,א ְל ַׁא ְש ַׁשאפ ִףיַׁ אל ַׁא ְלנַׁ ִבי
לקנַׁ ִ
הּוב ְה ִל ַׁבנִ י ִא ְס ַׁש ִאילַׁ ,א ַׁ
ַׁא ְל ַׁמוְ ַׁ
הנתנת לבני ישראל האלופים השרים בני הנביא

'אש ְה.
לל ְהִ .ףיַׁ אל ַׁאלנַׁ ִבי יִ ְק ַׁחאר ַׁד ִ'ביח ַׁא ְל ִמ ְס ַׁת ַׁכ ַׁ
בש ָׁהם ַׁכ ִ'ליל ַׁא ַׁ
ַׁא ָׁ
אברהם אהוב ה' .בני הנביא יצחק הנעקד על גבי מזבח.

לל ְה ְב ַׁתוְ ִחיד ַׁף ִק'ים הּו וְ ַׁאוְ ַׁלאד ְֹה
ִףיַׁ אל יַׁ ְףרּוב ַׁאלנַׁ ִבי ַׁא ַׁל ִד'י וַׁ ַׁחדּו ַׁא ַׁ
בני יעקב הנביא שיחד את ה' ביחוד גדול הוא ובניו

ִא ְת'נַׁ ַׁף ַׁשש ִס ְבט.
שנים עשר שבטיםג.

לליְ ַׁל ְה ַׁאנְ ַׁת ַׁקש ַׁאבּונַׁ א ַׁא ְב ָׁש ָׁהם ַׁף ַׁלא ַׁא ְש ָׁב ָׁףה ְמ ָׁל ִכים
אד'א ַׁא ַׁ
ִץי ַׁה ַׁ
בזאת הלילה נצח אברהם אבינו את ארבע מלכים

ימ ַׁלך
לליְ ַׁל ְה ֻא ִכ ַׁ'ד'ת ֻא ַׁמנַׁ א ָׁש ָׁשה ִףנְ ד ַׁא ִב ַׁ
אד'ה ַׁא ַׁ
אס ַׁת ַׁבאהֹםִ .ץי ַׁה ַׁ
וַׁ ְ
ושבה אותםד .ב -זאת הלילה נלקחה אימנו שרה אל אבימלך

לליְ ַׁל ְה נַׁ זַׁ ל ַׁמ ְל ָׁאך ִמן
אד'א ַׁא ַׁ
ּומא נַׁ גַׁ ְ'ס ַׁהאִ .ץי ַׁה ַׁ
לל ְה ַׁ
אט ְץ ַׁהא ַׁא ַׁ
וְ ַׁל ַׁ
ונצלה מאת ה' ולא טמא אותהה .ב -זאת הלילה ירד מלאך מן
*

נוסח זה גם נדפס בתוך הגדה של פסח ,הוצאת זכריה וַהְ ּב ,ירושלים תש"ך [ ,]0851תחת השם' 9מַ א ַכ'ּבַ ר' עַ רּוסיה -מַ ְחויתיה .שָׁ ם
הוא מובא בסוף ההגדה (עריכה מחדש 9צ .ערוסי .ניקוד ותרגום 9הרב שמעון זהבי (=דהבאני) ובנו ר' אורי ,ד"ר ירון סרי).

א

כי הוא הרחבה על בסיס ה'מה כבר' הקצר הידוע.

ב

על תולדותיו ראה סוף האגדה.

ג

רמב"ם ,קרית שמע פ"א ה"ד.

ד

ל"מ מפורש .עיין בראשית רבה לך לך מג ,ג.

ה

פרקי דרבי אליעזר כח.

ב

לס ַׁמא וְ ַׁש ַׁףש ָׁל ָׁבן ָׁה ַׁא ַׁש ִמי וְ ַׁח ַׁד'ש ְֹה ַׁלא יְ ֻק'ּר יַׁ ְףרּוב ַׁאבּונַׁ א וְ ַׁאוְ ַׁלאד ְֹה
ַׁא ַׁ
השמים והרעיש את לבן הארמי והזהיר אותו שלא יזיק ליעקב אבינו ובניו

לס ַׁמא ַׁף ַׁלא
לליְ ַׁל ְה ְתגַׁ ַׁלא ַׁמ ְל ָׁאך ִמן ַׁא ַׁ
אד'א ַׁא ַׁ
אֹלהִ .ץי ַׁה ַׁ
'מיע ַׁמ ְ
וְ גַׁ ִ
וכל מה שיש לוו .בזאת הלילה נגלה מלאך מן השמים אל

לליְ ַׁל ְה
אד'א ַׁא ַׁ
אה ִא ְס ַׁש ִאילִ .ץי ַׁה ַׁ
אשכ ְֹה וְ ַׁס ַׁמ ְ
ּוב ַׁ
ַׁאבּונַׁ א יַׁ ְףרּוב ִץי ְץנּואל ַׁ
אבינו יעקב בפנואל וברך אותו וקרא שמו ישראלז .בזאת הלילה

לליְ ַׁל ְה ְתגַׁ ַׁלא
אד'א ַׁא ַׁ
לל ְה גְ נּוד ְֹהִ .ץי ַׁה ַׁ
'מ ְה וַׁ ַׁא ְה ַׁלּך ַׁא ַׁ
ַׁד ַׁכ'ל ַׁסנְ ח ִשיב ְב ֻף ְק ַׁ
נכנס סנחריב לארץ בצבא עצום וה' השמיד כל חילוח .בזאת הלילה נתגלה

לליְ ַׁל ְה ֻר ִתל ב ְל ַׁש ַׁצש ִחין
אד'א ַׁא ַׁ
לסּר ְל ָׁדנִ יאל ִץי ֻח ְלמ ְֹהִ .ץי ַׁה ַׁ
ַׁא ִ
הסוד לדניאל בחלומוט .בזאת הלילה נהרג בלשצר מפני

לליְ ַׁל ְה ַׁכ ַׁ'שג' ָׁדנִ יאל ִמן
אד'א ַׁא ַׁ
ִא ְס ַׁת ְכ ַׁ'דם ִב ַׁאנִ יַׁ ת ַׁביְ ת ַׁא ְל ַׁמ ְרדסִ .ץי ַׁה ַׁ
שנשתמש בכלי בית המקדשי .בזאת הלילה יצא דניאל מ-

לליְ ַׁל ְה וֻ ֻקלּו ַׁא ְל ַׁמ ְל ָׁא ִכים ִףנְ ד לֹוט
אד'א ַׁא ַׁ
גֻ ב ַׁא ָׁשיֹות ַׁסאלםִ .ץי ַׁה ַׁ
גוב האריות שלםיא .בזאת הלילה באו המלאכים אצל לוט

אלףצ ַׁא ַׁל ִד'י ִא ְק ַׁת ַׁלב
לליְ ַׁל ְה נַׁ גַׁ 'שּו ְ
אד'א ַׁא ַׁ
ּובאתּו ִףנְ ד ְֹה ִץי ְסדֹוםִ .ץי ַׁה ַׁ
ַׁ
ולנו אצלו בסדוםיב .בזאת הלילה עשו את העץ שבו נתלו

עֹודה
לס ָׁ
לליְ ַׁל ְה ץ ְף ַׁלת ַׁאסתש ַׁא ְ
אד'א ַׁא ַׁ
יהאִ .ץי ַׁה ַׁ
ָׁה ָׁמן וְ ַׁאוְ ַׁלאד ְֹה ִץ ַׁ
המן ובניו בויג .בזאת הלילה עשתה אסתר סעודה

ו

זהר ,תולדות .ועיין עוד במדבר רבה ,בלק כ ,יב.

ז

תוספות השלם על התורה ,בראשית וישלח לב כד ,ח.

ח

מדרש פנים אחרים ,אסתר ו (תו"ש שמות יב ,תקג) פסיקתא דרב כהנא יז ,ילקו"ש רמז אלף נח ,ילקוט המכירי ישעיה מד ,יד.

ט

ל"מ.

י

פסיקתא רבתי ,הוספה ב.

יא

שמות רבה ,בא יח ,יב.

יב

דרשות ר"י אבן שועיב בשם רז"ל .ובשכל טוב 9בליל יו"ט שני של פסח.

יג

כן נראה מסדר המקרא בסמוך לנדידת שנת המלך.

ג

לליְ ַׁל ְה וַׁ ַׁרץּו ָׁמ ְש ָׁד ַׁכי וִ יְ הּוד שּו ָׁשן
אד'א ַׁא ַׁ
'יַׁץת ַׁא ַׁח ְשושֹוש וְ ָׁה ָׁמןִ .ץי ַׁה ַׁ
ַׁק ַׁ
עם אחשורוש והמןיד .בזאת הלילה עמדו מרדכי ויהודי שושן

אלקיַׁ אםִ .ץי
אה וַׁ ִ
אלק ַׁל ְ
לל ְה ָׁבשּוך הּוא ִב ַׁ
ַׁה ִב ָׁישה ֻמ ְת ַׁש ְק ִ'ףין ִףנְ ד ַׁא ַׁ
הבירה מתחננים לפני ה' ברוך הוא בתפילה ובצוםטו .ב-

לה יַׁ ְש ִףש ַׁא ַׁח ְשושֹושַׁ ,מא ַׁכ ַׁ'לא
לליְ ַׁל ְה נַׁ זַׁ ל ַׁמ ְל ָׁאך ִמן ִףנְ ד ַׁא ַׁל ְ
אד'א ַׁא ַׁ
ַׁה ַׁ
זאת הלילה ירד מלאך מלפני ה' והרעיש את אחשורוש ולא נתן

אד'א ַׁא ַׁל ַׁיל ְה ַׁב ַׁדעּו ַׁבנִ י ִא ְס ַׁש ִאיל ְב ִץ ְףל וְ ַׁקאיַׁ את
ַׁףיְ נ ְֹה ְתנַׁ אםִ .ץי ַׁה ַׁ
לעיניו שינהטז .בזאת הלילה התחילו בני ישראל להתעסק במצוות

לכ ַׁלאב
לליְ ַׁל ְה ְת ַׁץ ַׁק ַׁ'לת ַׁא ִ
אד'א ַׁא ַׁ
לל ְה ָׁדם ַׁפ ַׁסח וְ ָׁדם ִמ ָׁילהִ .ץי ַׁה ַׁ
ַׁא ַׁ
האל דם פסח ודם מילהיז .בזאת הלילה נבדלו הכלבים

לל ְה ַׁא ְב ַׁכאש
אלליְ ַׁל ְה ַׁא ַׁה ַׁלּך ַׁא ַׁ
ַׁ
אד'א
אל ִאנְ ַׁק'אתִ .ץי ַׁה ַׁ
אל ַׁח ִמיש ִב ְ
ַׁף ַׁלא ְ
יתר מהחמורים שהם עובדיםיח .בזאת הלילה הכה ה' כל בכור

ּוב ַׁכא
ּומוְ ַׁק'ע וְ ִףנְ ְדהֹם גִ ַׁת'א ֻ
לק ַׁשאך' ִץי ֻכל ַׁביְת ַׁ
ּוב ַׁרא ַׁא ְ
ַׁא ְהל ִמ ְקש ַׁ
בכל מקום במצרים ואצלם בכל בית היה יגון ובכיה

לל ְה ַׁף ַׁלא יְ ַׁדיְ
לליְ ַׁל ְה ַׁאוְ ַׁףד ַׁלנַׁ א ַׁא ַׁ
אד'א ַׁא ַׁ
וְ ִףנְ ְדנַׁ א ַׁץ ַׁשח וְ ַׁס ַׁלאִ .ץי ַׁה ַׁ
ואצלנו ששון ושמחהיט .בזאת הלילה הבטיח לנו ה' על ידי

גּוף ֻהם ִמן ַׁא ְלגָׁ לּות
יְ ַׁש ְףיָׁ ה ַׁהנָׁ ִביא ַׁאן ְתכּון ַׁלנַׁ א ַׁליְ ַׁלת ְסשּוש ִץי ְש ְ
ישעיה הנביא שתהיה לנו לילה שמח שכאשר אנו חוזרים מן הגלות

לס ַׁמאוַׁ את ִחין יַׁ ְשגַׁ 'ע ַׁא ַׁללה
ְב ַׁת ְס ִביח וְ ַׁת ְמ ִדיח וְ ַׁת ְמגִ 'יד ְל ַׁש ַׁבנַׁ א ַׁשב ַׁא ְ
בשבח והודיה והלל לאדונינו אדון השמים שחזר ה' לרחם
יד

תוספות השלם על התורה ,שמות בא יב מב ,ז .וע"ע ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנה.

טו

פרקי דרבי אליעזר נ ,אסתר רבה ח ,ז.

טז

ילקו"ש אסתר רמז תתרנח.

יז

כן נראה מסדר המקרא.

יח

כן נראה מסדר המקרא.

יט

שמות רבה ,בא יב כט.

ד

לש ְץ ַׁר ְה ִץי ֻרלּוב ַׁא ְל ַׁבנִ ין ַׁף ַׁלא ַׁא ְל ַׁא ַׁבאת וְ ֻש ְץ ַׁרת ַׁא ְל ַׁא ַׁבאת ַׁף ַׁלא
ַׁא ַׁ
זמן שהבנים משבחים כמו שהבנים נשענים על האבות ורחמי האבות על

'דּודנַׁ א וְ ַׁא ַׁבאיַׁ נַׁ א ִמן ִמ ְקש
לליְ ַׁל ְה ַׁאל ַׁףזִ יזַׁ ְה ַׁכ ַׁ'שג'ּו גְ ַׁ
אד'א ַׁא ַׁ
ַׁא ְל ַׁבנִ יןִ .ץי ַׁה ַׁ
בניםכ .בזאת הלילה הכבודה יצאו אבותינו ואבות אבותינו ממצרים

לל ִףין ַׁא ְל ַׁמ ְלעּון ַׁא ַׁל ִדי
בּודיַׁ ְה ִמן יַׁ ד ִץ ְש ַׁףוְ ן ַׁאלנַׁ ג'ס ַׁא ְל ַׁכאץש ַׁא ַׁ
לף ִ
ַׁביְ ת ַׁא ֻ
מבית עבדים מיד פרעה הטמא הכופר המקולל שעשה

אס ַׁת ְמ ַׁלּך ִב ַׁבנִ י ִא ְס ַׁש ִאיל ִץי ִכ ְ'ד ַׁמתֹה ,וְ ִת ְחת
בּוביַׁ ְה וַׁ ְ
לש ִ
ִא ַׁד ַׁףא ַׁא ַׁ
עצמו אלוה והחזיק בבני ישראל לעבודתו ותחת

ּוץ ַׁףל
ּומ ַׁכ'אזן ִץי ַׁש ְף ְמססַׁ ,
ֹלה ַׁמ ַׁסאכן ַׁ
ַׁמ ְמ ַׁלכת ְֹה ִס ִתין ְש ֻבוַׁ ְה ְל ְיִבנּו ְ
ממשלתו ששים ריבוא (איש) שיבנו לו משכנות ואוצרות ברעמסס ,ומינה

'אטבּוהֹם ִאן ֻכל וַׁ אחד ִמנְ הֹם יַׁ קנַׁ ע ִץי יַׁ וְ מ ְֹה
יְכ ְ
ַׁף ַׁליְ הֹם ֻשוַׁ אש וְ זֻ ַׁבאטַׁ ,
עליהם שוטרים ונוגשים שיבקשו מהם שכל אחד מהם יעשה בכל יום

ַׁא ְש ַׁבע ִמיַׁ ית ִל ְבנַׁ ְה ,וְ ִאן נַׁ ַׁר ַׁקת ַׁף ַׁליְ ְה ִל ְבנַׁ ְה ְיִבנּו ִב ִא ְבנ ְֹה ִב ֻכ ְת'ש ֻכ ְץש
ארבע מאות לבנים ,ומי שמחסר לבנה יבנו עם הבן שלו ברוב כפירה

לת ְבן ִץי
יְכ ַׁ'לְטּו ַׁא ִ
וְ ֻק ְ'לם וְ ִרל ַׁש ְח ַׁמ ְהַׁ .מא ַׁכאנְ ֻהם יִ ְץ ַׁףלּוַׁ ,כאנְ ֻהם ַׁ
ורשע וחסר רחמנות .מה היו עושים ,היו מערבים את התבן ב-

לּר ָׁשע ַׁא ְלגָׁ מּושַׁ ,א ְל ָׁאשּוש
אלת ְבןְ ,ל ַׁמןְ ,ל ַׁץשעֹה ַׁא ָׁ
ִ
אלל ְבן ִץי
לל ְבן וַׁ ִ
ַׁא ִ
לבנים והלבנים בתבן ,למי ,לפרעה הרשע הגמור ,הארור

מ ְה ַׁסאע ְמנַׁ אר
ּוץ ֹ
לצ ְמעּושֻ ,
ִא ְבן ַׁא ְל ָׁאשּושַׁ ,א ַׁל ִד'י ַׁשאס ְֹה ַׁסאע ַׁא ִ
בן הארור ,שהיה ראשו כמו גולם ,ופיו כמו פתח

לש ְבח
לתנּוש ,וַׁ ֻאנְ ץ ְֹה ַׁסאחל ִמ ְק ַׁץא ַׁמ ְרטּוש ,וַׁ ְףיּונֹּה ִמ ְת'ל ַׁא ַׁ
ַׁא ַׁ
התנור ,ואפו כמו חוף שטוח ,ועיניו כמו קוף,

כ

מכילתא שמות יב ,ראש השנה יא ,9ד' רבי יהושע .וראה עוד שמות רבה ,בא יח יב.

ה

לק ְ'בע ַׁא ְל ַׁמ ְחכּוש ,וַׁ ְא ַׁד'אנ ְֹה ִמ ְת'ל
ַׁא ְל ַׁמ ְחשּוש ,וְ ַׁא ְסנַׁ אנ ְֹה ִמ ַׁ ְת'ל ַׁא ַׁ
ושיניו כמו צבוע משונה ,ואוזניו כמו

ַׁאלנֻ ְרב ַׁא ְל ַׁמנְ ּקּוש ,וְ ִד ְרנ ְֹה ִמ ְת'ל ַׁד'נְ ב ַׁא ְל ַׁכ ְלב ַׁא ְל ַׁמ ְףקּוש ,וְ ִס ַׁיראנ ְֹה
אסלה ,וזקנו כמו זנב כלב שוטה ,ושוקו

'ץאש ְֹה
לק ְ'שפ ַׁא ְל ַׁמ ְכסּוש ,וְ ַׁא ְק ַׁ
אלטבּול ,וְ ַׁק ְ'הש ְֹה ִמ ְת'ל ַׁא ַׁ
'אשב ִל ְ
ַׁמ ַׁק ִ
כמו מקל תופים ,וגבו כמו קרש שבור ,וצפרניו

קּושת ְֹהַׁ ,א ְל ַׁכ'נְ ץּוש ִא ְבן
אלל ְה ִמן ַׁ
ִמ ְת'ל ַׁא ְל ַׁא ְח ִדי וַׁ אלנְ סּוש ,וְ ַׁףוְ ד' ִב ַׁ
כמו הדיה והנשר ,וה' יצילנו מצורתו ,המשונה בן

אלא] ְב ִף ַׁראבֹן ַׁש ִדיד,
[ּות ַׁף ַׁ
ללה ֻס ְב ַׁחאנ ְֹה ַׁ
אר ְבהֹם ַׁא ַׁ
ַׁא ְל ַׁכ'נְ ץּושֻ .ת'ם ַׁף ַׁ
המשונה .אח"כ יסר אותם ה' ביסורים חזקים

לל ְה
וְ ֻכל ַׁא ַׁץתֹן וְ ִש ַׁדתֹן ַׁף ַׁליְ ֻהם יְ זִ ידְ ,ב ַׁץ ְק'ל ְא ְסמ ְֹה ַׁא ְל ֻמ ִץיד .וְ ַׁאוְ ַׁשד ַׁא ַׁ
וכל מגפות חזקות עליהם בכח שמו הגדול .והביא ה' על

אל ַׁר ְמל
יץ ְה ,וַׁ ְ
'ץאדע ַׁאלוַׁ ִה ַׁ
לק ַׁ
'יץ ְה ,וְ ַׁא ַׁ
לדם ַׁא ְל ְמגִ ַׁ
ַׁף ַׁלא ַׁא ְל ִמ ְק ִשיּון ַׁא ַׁ
המצרים את הדם המסריח ,והצפרדע האיומה ,והכינה

יץ ְה,
לדנִ ַׁ
אל ַׁץנַׁ א ַׁא ַׁ
'יץ ְה ,וַׁ ְ
אלוְ חּוש ַׁא ְל ְמ ִכ ַׁ
יץ ְה ,וַׁ ְ
לק ִ'ף ַׁ
אל ֻר ַׁמל ַׁא ַׁ
וַׁ ְ
והפרעושים הנדבקות בגוף ,והערוב המפחיד ,והדבר המכלה,

יץ ְה,
לש ִד ַׁ
יץ ְה ,וְ ַׁאלגַׁ ַׁ'שאד ַׁא ַׁ
לש ִק ַׁ
'יץ ְה ,וְ ַׁא ְל ַׁב ַׁשד ַׁא ַׁ
לס ִכ ַׁ
וְ ַׁאלגַׁ ַׁ'שב ַׁא ַׁ
והשחין המציק לאדם ,והברד המוחץ ,והארבה המשחית צמחים,

יץ ְה ,וְ ַׁכאן
ּומוְ ת ַׁא ְל ַׁא ְב ַׁכאש ַׁה ַׁל ַׁאּך ַׁמן ַׁכאן ַׁף ִש ַׁ
יץ ְהַׁ ,
לק ַׁ'לאם ַׁא ְל ַׁכ ִ'ש ַׁ
וְ ַׁא ַׁ
והחושך המשונה ,ומוות הבכורים השמיד מי שהיה בכור ,והיתה

ֻק ַׁשאך' ַׁף ִק'ים ְב ִמ ְקשְ ,ל ַׁריים ַׁמה ַׁשנַׁ ַׁא ָׁמש (שמות יב ,ל)'ִ :כי אין ַׁביִ ת ַׁא ַׁשש אין ָׁשם
צעקה גדולה לקיים מה שנאמר (שמות יב ,ל) 'כי אין בית אשר אין שם

'מאן.
ּובנִ י ִא ְס ַׁש ִאיל ִץי ַׁא ַׁמאן וְ ַׁק ַׁ
מת' .וְ ַׁשגַׁ עּו ַׁא ְל ִמ ְק ִשיּון ִץי ַׁהמֹן וְ גַׁ מֹןַׁ ,
מת' .והיו המצרים בדאגה ופחד ,ובני ישראל באמונה ובטחון.

ו

לל ִףינַׁ ְה ַׁא ְל ַׁמ ְלעּונַׁ ְה ַׁא ְל ַׁףג'ּוזַׁ ,א ַׁל ִד'י ִהי ִמן ַׁשאשע ְבג'ּוזַׁ ,כאנַׁ ת
ַׁח ַׁתא ַׁא ַׁ
אפילו המקוללתכא בת המקולל הרזה  -הצמוקה שהיא מרחוב בגוז היתה

מּוסא ִץי
אד ַׁ'בת ִץי נְ ֻבוַׁ ת ַׁאלנַׁ ִבי ַׁ
לדשּוזַׁ ,כ ְ
אלי ַׁא ְ
ַׁכ ַׁ'דאמ ְה ִףנְ ְד וַׁ ִ
עובדת אצל מושל הכפר 'דרוז' ,מכזבת את נבואת הנביא משה את

[כ ַׁלאמ ְֹה] ַׁףאטֹל ַׁלא יְ חּול וְ ַׁלא יְ ג'ּוז,
אלתַׁ :
אל ְחשּוזַׁ .ר ַׁ
ַׁא ְל ַׁאיַׁ את וַׁ ְ
האותות והמופתים .אמרה לו דבריך לא יהיה ולא יעבור,

לל ְףנַׁ ְה ַׁף ַׁליְ ַׁהא ַׁא ְלפ ַׁל ְףנַׁ ְה ְתג'ּוזַׁ ,כאן ְמ ַׁף ַׁהא ַׁמ ְףבּוד ִמן
ִא ְס ַׁת ַׁח ִרת ַׁא ַׁ
ראויה לקללה עליה אלף קללות שתעבור .היה לה נעבד (=צלם)

תּוח ְב ַׁלא
לתנּוש ַׁמ ְשכּוזּ ,ונְ ִסת ַׁא ְל ַׁבאב ַׁמ ְץ ְ
ִףגְ נַׁ ְה ַׁמגְ מּוז ,וְ ַׁכאן ַׁץוְ ר ַׁא ַׁ
מעיסה מקופל והיה מונח על התנור מעומד ,ושכחה הדלת פתוח מבלי

אל ַׁמ ְףבּוד ַׁא ְל ַׁמ ְחשּוזַׁ ,א ַׁל ִד'י
ְדוַׁ איִ ש ְּושזּוזַׁ ,ד ַׁכ' ל ַׁא ְל ַׁכ ְלב ַׁא ְל ַׁמ ְףנּוזַׁ ,א ַׁכל ְ
לסגור כראוי ,נכנס הכלב המשוגע ואכל את הנעבד (=צלם) השמור ,שהיה

לל ַׁיל ְה
[ץי] ִת ְלּך ַׁא ַׁ
ּות ְה ַׁתז ְהזּוז ,וְ ֻק ֻש ַׁכ'ת ִ
לתנּוש ַׁמ ְשכּוזְ ,ב ִרת ְתנּוד ַׁ
ַׁץוְ ר ַׁא ַׁ
על התנור עומד ,באה לנוד ולהתנדנד ,וצעקה בלילה ההיא

ַׁמא ְב ַׁרא ְל ַׁהא ִס ְת ַׁש ְה וְ ַׁלא ִח ַׁיל ְה .וְ ַׁכ ַׁ'שג'ּו ַׁבנִ י ִא ְס ַׁש ִאיל ִמן ִףנְ ְדהֹם,
לא נשאר לה עשיה ולא כוח .ויצאו בני ישראל מאצלם

ּומן ַׁא ְל ַׁץ ַׁשח
אלהֹם ,גַׁ זַׁ א ַׁמא ַׁרד ַׁא ְס ַׁת ְכ ַׁ'דמּו ְבהֹםִ .
וְ ַׁא ַׁכ'ד'ּו ְכנּוזְ הֹם וַׁ ַׁאמוַׁ ְ
ולקחו האוצרות וכל רכושם וממונם ,עבור מה שעבדו בהם .ומתוך השמחה

אדהֹם .וְ ַׁכ ַׁ'שג'ּו ִא ַׁלא ַׁא ְל ַׁב ְּר ֻהם
אדהֹם ִץי ַׁא ְט ַׁש ְ
ַׁקּרּו ַׁא ְל ַׁףגִ ין זַׁ ְ
קשרו העיסה הצידה שלהם בזמן שנתגרשו ויצאו למדבר הם

לל ְה
אלהֹם ,וְ ַׁא ְף ַׁטא ְלהֹם ַׁא ַׁ
אל ַׁב ְחש ַׁף ַׁלא ַׁד ַׁל ְ
אלהֹם ,וְ גַׁ 'זְ עּו ִץי ְ
וְ ַׁא ְט ַׁץ ְ
וטפיהם .ועברו בים לפי דרכם והביא להם ,ונתן להם השם

כא

ראה אגדה זו בשינויים 9מאור האפילה שמות בא יב ,מדרש הגדול שמות בא ,יא ו.

ז

ּוץ ַׁשר ְלהֹם ַׁא ְל ַׁב ְחש
ַׁא ְלגַׁ ַׁמאם וְ ַׁףמּוד נַׁ אש ִמן ְתגַׁ 'אהֹם וְ ִמן וַׁ ַׁשאהֹםַׁ ,
את הענן ועמוד אש לפניהם בכדי שיאיר הדרך ,ובקע להם את הים

ִא ְת'נַׁ א ַׁף ַׁשש ַׁט ִשיר ְיֻבס וְ נַׁ גַׁ 'אהֹם .וְ גֻ ֻשרּו ַׁא ְל ִמ ְק ִשיּון ִץי ַׁב ְחש ַׁא ְל ֻר ְלזֻ ם וְ ִהי
לשנים עשר דרכים יבשות והצילםכב .וטובעו המצרים בים -סוף וראו

אהם ַׁא ְל ַׁמן
לס ְבת ִמן ְמ ִח ַׁב ְתהֹם ,וְ ַׁא ְף ַׁט ֻ
אהם ַׁא ַׁ
ְת ַׁשא ְףיּונַׁ הֹם ,וְ ַׁא ְף ַׁט ֻ
בעיניהם ,והעניק להם את השבת מרוב חיבה ,והעניק להם את המן

ללה
ּוביש ַׁמ ְשיַׁ ם ַׁא ְכֹלן וְ ַׁש ְשבֹן יִ ְהנִ יהֹם ,וְ ַׁף ַׁלא ֻכל ַׁת ְד ִליֹלה ַׁא ַׁ
לס ְלוַׁ א ִ
וְ ַׁא ַׁ
ואת השליו ובאר מרים האכילם והשקם וההנה אותם ,ועל הכל הדריכם ה'

דּוד ְה וַׁ ִב ַׁא ְח ַׁכאם
ּוב ִד ַׁ'שאע ַׁמ ְמ ַׁ
לל ְה ִביַׁ ד ַׁש ִד ַׁיד ְה ִ
ַׁד ַׁל ַׁלהֹם .וְ ַׁכ ַׁ'ל ַׁק ֻהם ַׁא ַׁ
והצילם .והוציאם ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה ובשפטים

לטאהֹש ַׁא ְל ַׁא ִמין,
אהין ַׁף ַׁלא יַׁ ַׁדיְ מ ֶֹׁשה ַׁשבינּו ַׁא ַׁ
ּוב ַׁש ִ
ּוב ַׁאיַׁ את ַׁ
'ימ ְה ִ
ַׁף ִק ַׁ
עצומים ובאותות ובמופתים על ידי משה רבינו הטהור הנאמן

אל ִמין ,נְ ִביא ָׁה ֶׁא ֶׁמת וְ ַׁה ֶׁצ ֶׁדר ָׁף ָׁליו ַׁה ָׁשלֹום.
ַׁכ ִלים ַׁשב ַׁא ְל ַׁף ַׁ
והמדבר בשם אדון העולמים נביא האמת והצדק עליו השלום.
אדא ַׁא ְלגַׁ 'וַׁ אב .וזו התשובה.
וְ ַׁה ַׁ

ואומרים כולם יחד9

ֲף ָׁב ִדים ָׁהיִ ינּו

כב

לכל שבט ,פרקי דר"א מב ,מכילתא בשלח יד ,טז.

ח

תולדות השב אבשהם בכמוהש"ש שבי משה עשוסי הלוי*
משץחת עשוסי מוכשת באשצ תימן כמשץחה המיוחסת לשבט לוי ,שם משץחה
זו ניתן לה בערבות א' משאשי המשץחה ִה ַׁילאל (תשגום :סהש) הלוי ,שגלה כץי
המרובל מעיש הבישה קנעא לכץש ַׁףשּוס ,אשש נמקא במרום הששי מעשב לקנעא
הבישה .ומשם היחל ִה ַׁילאל את מסחשו בעיש ַׁכוְ ַׁכ ַׁבאן .בנו הגדול שלמה כונה
במנַׁ אכה,
בחיְ יְ מיה ,סעדיה ְ
בץי כל שלמה אלעשוסי ,ואכן גם אחיו חיים השתרע ַׁ
ומשם בני המשץחה ויוקאי חלקיו גשו בסמיכות באזוש ,בכץשים ִש ַׁבאםַׁ ,כוְ ַׁכ ַׁבאן,
ַׁמ ְחוִ ית ,ועוד מעשבית לעיש הבישה קנעא.
בכוְ ַׁכ ַׁבאן
שבי אבשהם עשוסי הלוי נולד בשנת התשל"ח ליקישה (ַׁ )8181
השוכנת במשכז  -תימן מעשבית לקנעא לאביו השב משה בן יוספ עשוסי הלוי.
הוא שימש כדיין בתימן והיה מלמד תשב"ש ,ואפ הוסמך לץרח על השוחטים,
וכן להסמיך בענין גיטין ורדושין בכל אשצ תימן בשנת התש"ץ ליקישה ()8291
ע"י ביה"ד קנעא ובהסכמת חכמי הישיבה בקנעא :השב יחיא בן סלימאן
אלביאצ'כג ,השב יחיא בן מוסי' יקחרכד ,השב יחיא בן סלימאן ראץחכה ,השב
ַׁהאשּון בן סאלם אלכהןכו.

* ערך 9צפניה 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.
כג

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

כד

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

כה

מגדולי חכמי תימן( ,בגיל כה הוסמך להוראה) חכם באשי תרנט ( -)0788תרס ( ,)0811דיין ביה"ד בצנעא ,ומראשי
הישיבה הכללית נולד תר"י ( – )0741נפטר בצנעא כסלו תרצ"ב (.)0820

כו

נולד בצנעא תר"ה ( – )0734נפטר בצנעא תרצ"ד ( .)0823דיין ביה"ד צנעא ורב ביהכנ"ס שרעבי.

ט

מעבש להיותו תלמיד חכמים הוא אפ חיבש חיבושים שבים ,טז במסץש ,שחלרם
שאו אוש וחלרם ממתינים לגואל הן בהלכה ,הן בץששנות ,הן דששות ורינות ,הן
בתחום ההיסטושיה בתימן ואפ בשנות העליה לאשצ ועוד בתחום הץיוט
והשישה ,כדלהלן:
א .רושא הדושות  -מעשיות בתימן .ב .אזהשות יגש סהדותא  -תוכחה לבני תימן
בישושלים תשץ"ד .ג .בן שאמים  -בדומה לכתש מלכות לששב"ג .ד .דם קדירים -
רינות על חללי תשץ"ט .ה .אוהל מועד  -ריקוש דיני גיטין ורידושין .ו .אוש
ליששים  -ץישוש עמ"ס אבות .ז .אושחות יושש  -מוסש והנהגות .ח .בית השיאה
 ריקוש דיני שחיטה וטשץיות .ט .הגדה של ץסח  -רושותיו בבית הסוהש בץסח.י .המחבשת השנית  -בדרדור בתושה .יא .זה ינחמנו  -מסע העליה לאש"י .יב.
יושה חטאים  -סרישה על עולם המעשבי מול בני תימן .יג .סץש נתניה  -נדודיו
באש"י .יד .ץעולת שכיש  -סבלותיו בעיש נתניה .טו .תועץות שאם ורשני שאם -
לרוטים ומדששים עה"ת מחכמי תימן .טז .שיש חדש  -דיואן שישים על חייו ועל
מאושעות באש"י.
זכה שבי אבשהם ועלה לאשצ יששאל בתשץ"ג ( )829:ועדין היה נע ונד בתחילה
התגושש בת"א ,נתניה ,ץתח תרוה ,ושם נץטש בשנת תשק"ד (; )82:ומנוחתו
כבוד ביה"ר סגולה שם.

