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האמונה ביציאת מצרים

 

זיע"א היה מצווה את שומעי לקחו, שבעת  הגאון רבי חיד"א
שהם מרבים לספר לאנשי ביתם את הנסים ונפלאות שאירעו 
לאבותינו ביציאת מצרים, יש להם להוסיף ולהזהירם על חובת 
האמונה בכל פרטי ודקדוקי סיפורי הנס כפי שקבלה בידינו בתורה 
שבכתב ובתורה שבעל פה, וגם לרבות כל מה שגילו לנו רבותינו 

נס. וכך כותב רבי חיד״א בספרו 'שמחת הרגל' המפרשים בענין ה
ויזהירם להאמין בכל דברי התורה ומפרשיה רבותינו (פיסקא מגיד): 

ז״ל בסיפור הנס, ויגלה טפח ממעשה נורא בימי רבינו מהרח״ו זצ״ל 
שאשה אחת לא היתה מאמינה ביציאת מצרים ולקתה על ידי רו״ח 

 נשברה.

ולא גילה לנו מה הוא אותו "מעשה נורא"  סתם רבי חיד"א
שאירע בזמנו של הרה"ק רבי חיים ויטאל זיע"א. הסיפור בשלמותו 
כפי שהיה מספרו המקובל הרה"ק רבי שלמה שלומל ז״ל, מגורי 

 כך היה:  )'אגרות הר"ש שלומיל אגרת ג -יו האריז״ל (האר״י וגור

והר״ר מעשה היה בימי הרב הקדוש והטהור המקובל האלהי כמ
יצחק לוריא אשכנזי ז״ל בצפת תובב״א, באשה אחת אלמנה שנכנס 
רוח אחד בה וציער אותה צער גדול ורב עד למאוד. ונכנסו בני אדם 
הרבה אצלה ודיברו עמה, והרוח השיב לכל אחד ואחד והודיע נגעי 
לבבו ודי מחסורו אשר יחסר לו. ובתוך הבאים נכנס חכם אחד אצלה 

ארזין ז״ל, מיד אמר לו הרוח: ״ברוך הבא אדמו״ר,  ושמו מוהר׳׳ר יוסף
אינו זוכר אדוני שהייתי תלמידו במצרים זמן רב, ושמי פלוני ושם 

 אבי פלוני״.

וכראות קרובי האשה את כאבה וצערה כי גדול הוא עד למאד, 
הלכו אצל הרב הקדוש מרן האר״י ז״ל לחלות פניו לילך עמהם אל 

ובהיות שלא היה פנאי להרב זצ״ל האשה ושיוציא הרוח מן האשה. 
לילך הוא לשם, שלח עמהם תלמידו מוהר״ר חיים וויטאל זצ״ל, 
וסמך ידיו עליו ומסר לו הכוונות בשמות, גם צוה לו שיגזור עליו 

 נדרים וחרמים, ושיוציאנו בכל כחו.

ויהי כשנכנס הרב מהרח״ו ז״ל אצלה מיד הפכה האשה פניה 
שע למה הפכת פניך ממני, השיב אצל הקיר, אמר לה הרב ז״ל: ר

הרוח ואמר: איני יכול להסתכל בפניך, שהרשעים אינם יכולים לראות 
בפניך מפני השכינה. גזר עליו שיהפוך פניו, אז הפך את פניו. אמר לו 

 הרב: אמור לי מה חטאת ומה פשעת כי הענישוך עונש חמור כזה.

ת. ושאל לו הרב: מי נתן לך רשות שתכנס בגוף האשה הזא
השיב הרוח ואמר: לנתי לילה אחת בביתה, ובאשמורת הבוקר קמה 
האשה הזאת ממטתה, והיתה רוצה להוציא אש מן האבן והברזל, 
והסמרטוט השרוף לא קיבל הניצוצות, והפצירה האשה ולא עלתה 
לה, אזי נתכעסה האשה כעס גדול עד מאד, והשליכה האבן והברזל 

אמרה בכעס גדול: 'תהא והסמרטוט השרוף הכל מידה לארץ, ו
 לשטן', ותיכף ומיד נתנו לי רשות ליכנס בגופה.

שאל אותו הרב: וכי בשביל עוון קל כזה נתנו לך רשות ליכנס 
תדע אדוני החכם, שזאת האשה אין תוכה בגופה. השיב הרוח ואמר: 

כברה, כי היא אינה מאמנת בנסים שעשה הקב״ה לישראל, ובפרט 
פסח שכל ישראל שמחים וטובי לב, ביציאת מצרים, ובכל ליל 

ואומרים הלל הגדול ומספרים ביציאת מצרים, הוא הכל בעיניה 
 היתול ושחוק, וחושבת בלבה שמעולם לא היה נס זה.

אז שאל הרב להאשה: האם מאמינה את באמונה שלמה 
שהקב״ה יחיד ומיוחד, וברא שמים וארץ, ובידו כח ויכולת לעשות כל 

ר לו מה תעשה. השיבה האשה ואמרה: הן, אני אשר חפץ, ואין מי יאמ
 מאמינה את הכל באמונה שלימה.

עוד אמר לה הרב ז״ל: את מאמינה באמונה שלימה שהקב״ה 
הוציאנו ממצרים מבית עבדים, וקרע לנו את הים, ועשה לנו נסים 

באמונה  הרבה, השיבה האשה: הן, אדוני החכם, אני מאמינה הכל
שלימה, ואם היה לי לפעמים דעת אחרת אני מתחרטת עליו. 

 והתחילה האשה לבכות.

מיד גזר הרב על הרוח שיצא, וגזר עליו שלא יצא דרך שום אבר, 
שלא יעשה לה היזק, כי אם דרך אצבע קטנה שברגל שמאל. והטעם 
הוא שמהאבר שהוא יוצא אותו האבר מתבטל לגמרי, וכיוון הרב 

ר לו רבו ז״ל, מיד נתנפח האצבע ונעשה כלפת, ויצא בשמות שמס
 דרך שם.

אח״כ בא הרוח כמה לילות בחלוני ובפתח הבית, והבהיל את 
האשה לחזור וליכנס בגופה, וחזרו קרוביה אל האר״י ז״ל, וחזר ושלח 
תלמידו מהרח״ו לבדוק את המזוזה אם כשירה או לא, והלך מהרח״ו 

האר״י הקדוש לקבוע מזוזה ומצא הפתח בלא מזוזה, מיד צוה 
 כשירה בפתח, ומאז ואילך לא חזר עוד.

* * * 

להזכרת מביאה את הדיון בנוגע הגמרא במסכת ברכות (יב:) 
תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי יציאת מצרים לעתיד לבוא: 

 (ירמיה כג ז) מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח. והלא כבר נאמר
'הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני 
ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע 
בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם'. אמרו לו: 
לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכיות 

 .עיקר, ויציאת מצרים טפל לו

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 
 

ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'
 



 
   

כי יציאת חכמים מודים ביאור: הלא אם צריך ה, ענין זה לכאור
צריכים להחזיק בטפל. בכלל מצרים תהיה 'טפל' לעיקר, לשם מה 

והרי בכל מקום בו יש עיקר וטפל, שורת הדין נותנת שיש להחזיק 
רק בעיקר ולא בטפל, ואילו ביציאת מצרים אנו רואים כי תהיה חובה 

 אם טפל ולא עיקר. להזכיר אותה הגם כי היא אינה כי

זו היא גופא התירוץ, כי החובה התמידית  אשדווקא קושיאלא, 
להזכיר ולהאמין ביציאת מצרים, גם לעתיד לבוא בימות המשיח, 
מלמדת אותנו כי אמונה זו אינה אמונה התלויה בזמן או במקום אלא 

דוגמת האמונה כהיא אמונה עיקרית ויסודית באמונת בני ישראל, 
 .ית ובבריאת העולםבמעשה בראש

זו אם כן הסיבה גם שאמונה זו ביציאת מצרים מלווה את האדם 
באופן תמידי, ויש לזוכרה בכל יום, וביותר יש לזוכרה בשבתות, 
ובמיוחד יש לזוכרה בימי חג הפסח, שכן אמונה זו היא אמונה יסודית 

 ומהותית אצל כל אחד ואחד מבני ישראל.

על זיע"א האור החיים הקדוש  בדברי רבינונמצא ההסבר לכך ו
הפסוק הפותח את פרשתנו, פרשת בא (שמות י א): ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל 
מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי 

 אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו, ואלו דבריו:

ה) כי מעשה מצרים ויתבאר על דרך אומרם ז"ל (שמו"ר יב 
מעיד על האלהות כי הוא השליט והוא האדון, והאדון לצד שחפץ 
בישראל לקרבם לעבדו ולדבקה בו היה חפץ להשכילם לראות 

עד מכת ארבה] -[ולהביט בעין הכחשת כל אמונה חוץ ממנו, ועדיין 
לא הראם כי הוא בורא רוח ועושה מלאכיו רוחות, גם לא הראם כי 
הוא בורא אור וחושך, ולזה אמר 'למען שיתי' וגו', פירוש, לצד שאמר 
אליו 'כי אני הכבדתי את לבו' יש מקום למשה לומר למה יאריך עוד 
הטורח ויצטרך גם כן לשדד המערכות כי יש בכל מכה שינוי סדר 

אמר [פרעה] ראותו את כוחו יתברך אשר מערכת הבריאה, אם לה
הלא הכה מכת הברד והראהו ה' ידו  -עליו (שמות ה ב) 'מי ה'' 

הנפלאה ומה צורך להפך סדר הבריאה עוד, לזה אמר אליו טעם 
'למען שיתי אותותי אלה', פירוש, אותות שאני רוצה לעשות בעולמי 

מת עדיין נשארו מהם אלה להשל -כדי שיכירו ישראל האלהות 
האמונה, כי בכל שבע מכות שעברו אין בהם הכחשה למשתחוה 
לשמש או לירח, גם לאשר יטעה כי בורא הרוח אינו בורא העפר, 

ַּבֶּמה ִיָּוַדע כי במכת כינים ובמכת שחין] -[והגם ששלט ה' על הארץ 
הוא בורא רוח הוא היוצר אדם וצר צורה, והוצרך ה' להראותם 

ו רוחות להביאם גם להחזירם, גם במעשה הארבה כי עשה מלאכי
לשאת את המתים לבל יהנו מהם המצריים (שמו"ר יג ז), ובמכת 
חושך כי הוא יוצר המאורות ושלט בהם, גם יצירת החושך וגזר עליו 
לשמש עבות למצרים (שם יד א), ובמכת בכורות נודע כי הוא היוצר 

ת מכה צורה בתוך צורה ומכיר טיפת הבכור (ב"מ סא:), גם באמצעו
זו צוה ה' מצות 'קדש לי כל בכור' (שמות יג ב), ויהיה זה לזכרון כי 

למען 'הקשה ה' לבו  ,ולזה כשמצא רשע זההוא יוצרו מבטן לעבד לו. 
 ,שאני צריך לעשות לאות ולמופת לטעם הנזכר 'שתי אותותי אלה

 ,שתמצאנה אותו כוסות התרעלה גם כן לצד רשעו ,'בקרבו'יהיו 
 לא היה ה' משדד המערכות בשבילו לבד.וזולת טעם זה 

כאן כי ניסי מצרים הם  באררבינו האור החיים הקדוש מ
משלימים את הידיעה על מלכות הקב"ה להודיענו 'כי הוא השליט ה

והוא האדון', ומשכך אין הם אמונה בפני עצמה אלא חלק בלתי נפרד 
ונה מאמונת הקב"ה, שהיא אמונה תמידית ומוחלטת, ובשל כך אין אמ

בכל עת ובכל זו תלויה במקום או בזמן אלא היא אמונה שכוחה יפה 
 .שעה

* * * 

מענה בדברי רבינו האור החיים הקדוש, נותן היסוד האמור כאן
לכל אשר יבא וישאל מדוע בדורות היותר מאוחרים לא אירעו 
תהפוכות עולם שכאלו עבור נוצרי מצוותיו, ומפני מה לא מצינו עוד 
שינוי בסדרי הטבע כדוגמת עשר המכות וקריעת ים סוף. ותשובת 
הדבר היא, כי אילו היינו רואים בכל דור ודור את יד ה' באופן כה 

ה בה' ובמצוותיו נשללת מעמנו, ותכלית כל גלוי, הלא היתה הבחיר
הבריאה היא כדי שיבחר האדם מעצמו בטוב ובחיים, אלא שכדי 

את סדרי  קב"הלחזק את האמונה בראשית היותנו לגוי, שינה ה
שבעשר המכות כדברי האור החיים הקדוש הטבע ועשה ככל האמור, 

ל אמונות היתה הוכחה ניצחת ליחוד הבורא ית', כי על ידיהם נכזבו כ
עובדי האלילים בראותם שהשמים והארץ, הרוח והמאורות, כולם אין 
בהם כח לבדם ואין בהם מאומה זולתי מאמר הבורא המחזיקם 
ומקיימם. אמנם, כל העדות וההוכחה הללו לא באו אלא פעם אחת 
באותה עת שבאו ישראל לקבל עליהם את התורה, ומכאן ואילך 

בדרך החיים, ללכת בדרכיו ולדבקה מצוה על כל איש ישראל לבחור 
 בו.

ומעתה, הלא ברור הדבר כי אין כל קץ וקצבה למצות סיפור 
סיפור מצות יציאת מצרים, ואף נהיר ומחוור מה שרמזו בספה"ק ש

הוא יציאת מצרים שנתחייבנו בו בליל הפסח, משמעות הלשון סיפור 
מלשון 'ספיר ויהלום', כי כל הנפלאות שראו אבותינו בצאתם 
ממצרים לא באו אלא כדי להעמיד את אמונת ה' שהיא יסוד היסודות 

יספר לבנו על גודל הניסים אב של עם ישראל, ואשר על כן נצטוינו ש
שאירעו שם, כי באמצעות הסיפור תונחל אמונת ה' מדור לדור, וכשם 

אצל יוצאי מצרים על ידי האותות והמופתים  שהוכרה האמונה בחוש
כך תעמוד גם כצור חלמיש אצל זרעם לכל הדורות, והנחלה זו לא 

 תבוא אלא באמצעות מצוה נשגבה זו של סיפור יציאת מצרים. 

אמרו חז"ל (פסחים פ"י מ"ה) 'בכל דור ודור חייב אדם לראות ו
לעיניהם  עצמו כאילו הוא יצא ממצרים', כי הלא מה שהראה השי"ת

של יוצאי מצרים ְּבַׁשּנֹותֹו מערכי תבל באותות ובמופתים, דבר זה הרי 
הוא מופת האמונה בעבורנו ובעבור דורותינו, כי באמצעות היד 
החזקה והזרוע הנטויה אשר נגלו לאבותינו בעת גאולתם ממצרים, 
נחצבה והוטבעה אמונת הבורא בלבותינו. ואם כן חובה גדולה עלינו 

צמנו כמי שיצאנו ממצרים, כלומר, להותיר את האמונה לראות ע
איתנה ונטועה בקרבנו ובקרב בנינו ובנותינו עד עולם, ממש כמו 

 שהיתה בעת יציאת מצרים.


