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 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור פסח

 !עשר הכל

, וירידה, ביאה, שיבהבפעלים:  ,המקרא מתאר את התנועה של אבותינו למצרים כיחידים או כציבור
עם ישראל נוצר למעשה אלו האחרונים שמורים לתנועה לארץ ישראל.   ,..עלייה לאו  הליכה אללעולם לא 

במצרים, מצרים היא 'אמנו'. כור ההיתוך במצרים נמשך זמן רב מאוד, מאות בשנים. התנועה של האבות 
רוחנית. מצרים היא ערש התרבות המדע והפוליטיקה, אך  ירידהאל מצרים מבטאת תמיד  ומשפחותיהם

לא של המוסר. בשל נסיבות שאינן תלויות בנו נאלצנו לרדת למצרים ולהתחבר אליהם חיבור חזק ביותר. 
י֑תֹו המבטאת ריחוק והיפרדות, כמו :  יציאההמבטאת חיבור בניגוד ל הביאהזוהי  ָ֥ה  ְוָהְלָכָ֖הְוָיְצָאָ֖ה ִמב ֵּ ְוָהְיָת

ר:ְלאִ  ֵֽ  יׁש־ַאחֵּ

)כינוי שקיבלנו לראשונה  עםלאחר היציאה ממצרים המהווה מעין תיאור ללידה הפיזית שלנו, התבקשנו כ
למצרים, לא לתעב את  שובעל ידי המצרים(, במספר ציווים שנועדו לשמר לעולמים זיכרון זה: לא ל

רי כעם של עבדים עובדי בשהותנו מאות בשנים בכור ההיתוך המצ .זכר יציאת מצריםולשמר את  מצרים
)הרב קוק, עולת ראיה(, תכונות שיהיו  העבודה והכניעהע"ז, נחשפנו והתחנכנו על ברכי שני יסודות: 

 בעזרנו במהלך ההיסטוריה.  

 המצרי זכההעם  .התגלות -זולת הביטויאין ביטוי אחר לתאר את אשר אירע במצרים לפרעה ולעבדיו 
וֹ להתגלות ולידיעה:  ראשון ָ֖ל ִמת  ָראֵּ י־ִיש ְ ֵֽ נֵּ ָ֥י ֶאת־ב ְ אִת ִים ְוהֹוצֵּ י ַעל־ִמְצָר֑ ָ֥י ֶאת־ָיִדָ֖ ְנֹטִת ק ב ִ י ְיֹקָוָ֔ י־ֲאִנִ֣ ֵֽ ִיםַ֙ כ ִ ם:ְוָיְד֤עו  ִמְצַרַ֙  ָכֵֽ

 רוחני והחומרי.העל אף מצבו  לעצמאות ראשונהעם ישראל זכה בד בבד 

יום מאוחר יותר יגלה להם האל, רק עתה, כי הוא זה  אשר  חמישיםלעם ישראל, שתתרחש  התגלותב
ֹנִכָ֖  :הוציאם ממצרים, לא פרעה ולא משה. אמירה זו תהיה אבן היסוד באמונה של העם היהודי ק ְיֹקָוִ֣  יַ֙ ָאֵֽ

ֱֶׁ֧אֹלֶהָ֑֔  אתִִ֛יָך ֲאׁשֶ ֶאָ֥ ר הֹוצֵּ ִָ֣֥ ֶרץ ִמְצַרָ֖ יָך מֵּ ֵּ ֵָֽ֥ ים ֹלִֵֽ֣ ית ֲעָבִדֵֽ֑ ִים ִמב  ִרָ֖  ֱאֹלִהָ֥   ה־ְלָךִ֛  א ִיְהיֶ ָנֵֽ  ים ֲאחֵּ ָ  י:ים ַעל־פ 

נה כלל את השלבים הבאים: התגלות לגויים דרך 'מכות', הגדרתנו כלאום, הצלה ותהליך הגאולה הראש
 פיזית ניסית של עם ישראל, כריתת ברית עם ישראל. כניסה לארץ המובטחת.

ההתגלות ברא את היקום יצרו את המסך שאחריו הוא הסתתר.  קב"השבאמצעותם ה 'עשר המאמרות'
עשרה מאמרות.  אותם לבריותיו מתרחשת אף היא בעשרה רכיבים, עשר מכות ועשר דברות כנגד

 גילו אותו לעם ישראל. ברותיוהד ,גילו אותו למצרים המכות הסתירו והעלימו את האל, המאמרות

שבעבורם ... יבואו עשרה מאמרות של עשר מכות, ויפרעו מפרעה ומן המצריים, שרצו לשעבד עם ישראל, "
 וארא ט , יג(.)פסיקתא זוטרתא,  ,"נברא העולם בעשרה מאמרות
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