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 זכר לעבדות מצרים וזכר לשנאת חנם –ר מרו –שמות  פרשת
 

אוצר "במסגרת נקדיש , על רקע זה. בספר שמות מסופר על עבדות בני ישראל במצרים ועל יציאת מצרים

 . הגדה של פסחשקשורים ל מספר פרשיות לנושאים" התפילות
 

יֶהם ֶאת ַוְיָמְררּו: "מסופר על עבדות בני ישראל במצריםפרשתנו ב ִנים ְבֹחֶמר ָקָשה ַבֲעֹבָדה ַחיֵּ  ֲעֹבָדה ּוְבָכל ּוִבְלבֵּ

ת ַבָשֶדה כזכר לאותה עבדות קשה מצווים אנו לאכול את . (יד', שמות א)" ְבָפֶרְך ָבֶהם ָעְבדּו ֲאֶשר ֲעֹבָדָתם ָכל אֵּ

ש ְצִלי ַהֶזה ְיָלהַבלַ  ַהָבָשר ֶאת ְוָאְכלּו: "כפי שכתוב, מצותוהקרבן הפסח המרור יחד עם   ְמֹרִרים ַעל ּוַמּצוֹת אֵּ

ִני ַבֹחֶדש: "ובדומה בספר במדבר, (ח, ב"י שמות" )ֹיאְכֺלהּו ין יוֹם ָעָשר ְבַאְרָבָעה ַהשֵּ  ַמּצוֹת ַעל ֹאתוֹ  ַיֲעשּו ָהַעְרַבִים בֵּ

מצוות אכילת מרור הינה זכר היסטורי , נייניותלפי מקבילות לשוניות וע, אם כן 1.(יא ',ט במדבר)" ֹיאְכֺלהּו ּוְמֹרִרים

 .עבדות בני ישראל במצריםמרירות של ל

 

שורש המבוסס על עיון פשוט ביותר ב, מצוות מרורכטעם ליותר במעניין ומשמעותי לדעתי ניתן למצוא עוד הסבר 

ן": נאמר יוסףלו, בסוף ספר בראשית יעקב מברך את כל בניו. "ררמ" ף ֹפָרת בֵּ י ֹפָרת ןבֵּ  יוֹסֵּ י ָצֲעָדה ָבנוֹת ָעִין ֲעלֵּ  ֲעלֵּ

י ַוִיְשְטֺמהּו ָוֹרבּו ַוְיָמֲרֺרהּו :שּור " מרר"זה המקום הראשון של הופעת שורש . (כג-בכ, ט"מ בראשית) "ִחִּצים ַבֲעלֵּ

 חנם של אחי יוסף היא הסיבה שגרמה לכך שבני ישראל הגיעוה תשנאש ללמדך ,בסיפור בני ישראל במצרים

ת ַוְיָמְררּו"עבדות מצרים בלשון  .ובהמשך סבלו במצרים מעבודה קשה, למצרים ם אֶּ יֵּיהֶּ ה חַּ ֲעבֹּדָּ ה בַּ שָּ , היא..."  קָּ

רֹּבּו ַוְיָמֲרֺרהּו" -המנוסח באותו שורש ואף בצליל דומה , של האחיםחנם הל שנאת עעונש  ,אם כן הּו וָּ מֺּ טְׂ שְׂ יִּ י וַּ ֲעלֵּ  בַּ

ים צִּ רוֹּראכילת  ".חִּ ל : "מצריםבני ישראל בשל המרה עבדות בפשטות כזכר לבהגדה של פסח אמנם נומקת מ מָּ עַּ

ם שּום יִּ רָּ צְׂ מִּ ינּו בְׂ תֵּ י ֲאבוֹּ יֵּ ת חַּ ים אֶּ רִּ צְׂ מִּ רּו הַּ רְׂ מֵּ עצם העבדות של בני לנימוק סיבתי נוסף אך בלשון המקרא יש , "שֶּ

ובנוסף , את העבדות המרהלהזכיר  שאכילת מרור בפסח באה, מסתבר. חנם של האחיםהשנאת : ישראל במצרים

 .גם את סיבת העבדות בגלל שנאת חנם

 

על המצרים נאמר : עונש על שנאת חנם ביכולשעבדות מצרים היא כ, הוכחה לכךכעין ניתן למצוא  ה"בתהלים ק

ְך: "שם פַּ ם הָּ בָּ מוֹּ  ִלְשֹנא לִּ ל עַּ יו ְלִהְתַנכֵּ דָּ ֲעבָּ נאתם של אחי יוסף בספר זכיר את שמממש ניסוח הזה והרי , (כה)" בַּ

אּו: "בראשית רְׂ יִּ יו וַּ חָּ י אֶּ תוֹּ  כִּ ב אֹּ ם ָאהַּ יהֶּ ל ֲאבִּ כָּ יו מִּ חָּ תוֹּ  ְנאּוַוִיְש  אֶּ ֹלא אֹּ לּו וְׂ כְׂ רוֹּ  יָּ בְׂ ֹלם דַּ שָּ אּו...  :לְׂ רְׂ יִּ תוֹּ  וַּ ק אֹּ חֹּ רָּ  מֵּ

ם רֶּ טֶּ ב ּובְׂ רַּ קְׂ ם יִּ יהֶּ תוֹּ  ַוִיְתַנְכלּו ֲאלֵּ יתוֹּ  אֹּ ֲהמִּ מתארים בספר " שנאה"ו" להתנכל"לים הפע. (יח.ד, ז"ל בראשית)" לַּ

, שבספר בראשית 'וישב'הצירוף של אותם שני הפעלים לקוח מפרשת ו, תהלים את שנאת מצרים את בני ישראל

שבעקבות שנאת חנם של אחי יוסף , מקבילות אלה באות ללמדנו. בה מתואר היחס של שנאת חנם בין יוסף ואחיו

המרור של פסח מזכיר הן את עבדות מצרים והן את יחסם של גם ש כשם, בני ישראל סבלו משנאת המצרים –

 . יוסףהאחים ל

 

בני ישראל לעבדות מצרים מוסברת ברמה הערכית ירידת ההשתלשלות ההיסטורית של , על פי פירוש זה

סיבת החורבן של בית את ל רואים "חז, בדומה לכך. עבדות מצרים הינה פועל יוצא של שנאת חנם: והמוסרית

                                                           
ניתן ( 'במדבר ט)או עם המרור ( ב"שמות י)ל ומיקומו של המצות עם קורבן פסח "סוקים הנאת ההבדל בין שני הפ  1

צוֹּתה בפסח מצרים: להסביר בפשטות ' אשר בא להזכיר את עיקר ההצלה במצרים כשה, הם חלק של קורבן פסח מַּ
ח" סַּ ל פָּ י עַּ תֵּ נֵּי בָּ ל בְׂ אֵּ רָּ שְׂ ם יִּ יִּ רַּ צְׂ מִּ פוֹּ  בְׂ גְׂ נָּ ת בְׂ ם אֶּ יִּ רַּ צְׂ אֶּ  מִּ ינּו תוְׂ תֵּ יל בָּ צִּ צוֹּתה; (, ב"שמות י..." ) הִּ הם חלק אינטגראלי של  מַּ

ה: "שם פסוק יא)דהיינו החיפזון בזמן היציאה , אותו מעמד בזמן ההצלה כָּ כָּ לּו וְׂ אכְׂ תוֹּ  תֹּ ם אֹּ נֵּיכֶּ תְׂ ים מָּ ם ֲחגֺּרִּ יכֶּ ֲעלֵּ  נַּ
ם יכֶּ לֵּ גְׂ רַּ ם בְׂ כֶּ לְׂ קֶּ ם ּומַּ כֶּ דְׂ יֶּ ם בְׂ תֶּ לְׂ ֲאכַּ תוֹּ  וַּ ח ְבִחָפזוֹן אֹּ סַּ ל ֹלא: "ג, ז"טדברים , "'הלַּ  הּוא פֶּ אכַּ לָּיו תֹּ ץ עָּ מֵּ ת חָּ עַּ בְׂ ים שִּ ל יָּמִּ אכַּ  תֹּ

יו לָּ צוֹּת עָּ ם מַּ י לֶּחֶּ נִּ י עֹּ אתָּ  ְבִחָפזוֹן כִּ צָּ ץ יָּ רֶּ אֶּ ם מֵּ יִּ רַּ צְׂ ן מִּ עַּ מַּ כֹּר לְׂ זְׂ ת תִּ ָך יוֹּם אֶּ אתְׂ ץ צֵּ רֶּ אֶּ ם מֵּ יִּ רַּ צְׂ י כֹּל מִּ מֵּ יָך יְׂ יֶּ , בניגוד לכך"(. חַּ
צה דורותבפסח  כמו המרור שהוא , כלחם עוני מזכירות לדורות הבאים בעיקר את הסבל ההיסטורי בשעבוד מצרים וֹּתמַּ

 .יונתן גרוסמן שעזר לי ללבן את הנושא' תודתי שלוחה להרב דר -. זכר לעבדות המרה
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 מפני - חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו, שני מקדש: "מבחינה מוסרית בשנאת חנם דש השניהמק

, עריות גלוי, זרה עבודה: עבירות שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך ,חנם שנאת בו שהיתה מפני? חרב מה

גילוי , שנגרם בשל עבודה זרה –חורבן בית ראשון מדוע הגמרא שואלת  בהמשך(. ב"ע ',ט יומא..." )דמים ושפיכות

 כהנמש -על ידי שנאת חנם בלבד מה שנגר –בית שני בעוד שגלות , נמשך שבעים שנה בלבד -עריות ושפיכות דמים 

 לא - עונם נתגלה שלא אחרונים, קצם נתגלה - עונם שנתגלה ראשונים": ומשיבה הגמרא? בהרבה תקופה ארוכה

ובעקבות כך גלות בית שני ארוכה , לתיקוןיותר ה ולכן קשָּ , גלויה לעיני כל איננהדהיינו שנאת חנם , "קצם נתגלה

דברי מפרש את , מייסד תנועת המוסר בליטא, (8181-8111)רבי ישראל ליפקין מסלנט  .בהרבה מגלות בית ראשון

עשיו לפשפש במ, ועל האדם להתבונן היטב באישיותו ובהתנהגות: המפורסמת שלו" אגרת המוסר"בהגמרא הללו 

 . מסתורי ליבואת כדי לגלות גם , כדוגמת שנאת חנם – "ת גם ברמה שלא נתגלה עונםוביחסיו לזול

 

דורשת להתייחס בפסח דווקא לעני ( א"מ, י"פ" )ערבי פסחים"המשנה בפתיחת פרק גם , ייתכן שבעקבות יסוד זה

 שבישראל עני ואפילו שתחשך דע אדם יאכל לא למנחה סמוך פסחים ערבי: "כדי להרבות אהבת חנם, שבישראל

א בשולחן ערוך מציין "גם הרמ". התמחוי מן ואפילו יין של כוסות מארבע לו יפחתו ולא שיסב עד יאכל לא

על . (סעיף א, תכט' סי, ח"או, ע"שו" )פסח לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות"בפתיחת הלכות פסח את המנהג 

כל דכפין ייתי : "של פסח את כל הנזקקים לסעוד אתנו בליל הסדר בתחילת ההגדהאנו מזמינים סמך אותו רעיון 

 ". וייכול כל דצריך לפסח ייתי ויפסח

 

יש להרבות   -כפי שעולה מהמרור שיסודו בשנאת יוסף והאחים , כיון שגלות מצרים נגרמה בגלל שנאת חנם

 . דווקא בפסח באהבת ישראל

 

 שבת שלום

 

 

 


