
47

פרשת

שמות 
מרור - זכר לעבדות מצרים 

שנגרמה בגלל שנאת חינם
בפרשתנו מסופר על עבדות בני ישראל במצרים: 

ֲאֶׁשר  ֲעֹבָדָתם  ָּכל  ַּבָּׂשֶדה ֵאת  ֲעֹבָדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבֹחֶמר  ָקָׁשה  ַּבֲעֹבָדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  "ַוְיָמְררּוַוְיָמְררּו 

ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך" (שמות א', יד)

כזכר לאותה עבדות קשה מצווים אנו לאכול את המרור יחד עם קרבן הפסח והמצות, 

כאמור בפסח מצרים: 

"ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמֹרִריםְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו" (שמות י"ב, ח)

ובדומה לכך בבמדבר בעניין פסח שני: 

"ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹריםּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" (במדבר ט', יא)1 

הסבר זה אף מופיע במפורש בהגדה של פסח:

"ָמרֹורָמרֹור ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ַמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּוֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים."

נראה שניתן להוסיף לרעיון זה נופך נוסף, על פי השוואת השימושים בפסוקים בשורש 

מר"ר. בסוף ימיו מברך יעקב את כל בניו, ובין היתר אומר ליוסף: 

ַוִּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי ִחִּצים"  ָוֹרּבּו  ַוְיָמֲרֻרהּוַוְיָמֲרֻרהּו  ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור:  "ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי 

(בראשית מ"ט, כב-כג)

את ההבדל בין שני הפסוקים הנ"ל במיקומן של המצות עם קרבן פסח (שמות) או עם המרור (במדבר)    .1
ניתן להסביר בפשטות: בפסח מצרים המצות הן חלק מקרבן הפסח, אשר בא להזכיר את עיקר ההצלה 
במצרים כשה' "ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל..." (שמות י"ב, כז); המצות הן 
חלק אינטגרלי של אותו מעמד בזמן ההצלה, דהיינו החיפזון בזמן היציאה (שם פסוק יא: "ְוָכָכה ֹּתאְכלּו ֹאתֹו 

ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבִחָּפזֹוןְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה'"). 

בניגוד לכך, בפסח דורות המצות מזכירות לדורות הבאים בעיקר את הסבל ההיסטורי בשיעבוד מצרים 
כלחם עוני, כמו המרור שהוא זכר לעבדות המרה ("ֹלא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני 
ִּכי ְבִחָּפזֹוןְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך" (דברים ט"ז, ג)). - תודתי שלוחה 

לרב ד"ר יונתן גרוסמן שעזר לי ללבן את הנושא.
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פסוק זה מכוון, על פי פרשנים רבים, כנגד אחי יוסף שמכרו אותו. השוואת הפסוקים 

מלמדת ששנאת החינם של אחי יוסף היא שגרמה לכך שיעקב ומשפחתו הגיעו למצרים, 

ובעקבותיה סבלו בני ישראל במצרים מעבודה קשה. עבדות מצרים ("ַוְיָמְררּוַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם") 

היא, אם כן, עונש על שנאת החינם של האחים ("ַוְיָמֲרֻרהּוַוְיָמֲרֻרהּו ָוֹרּבּו"). 

ראייה נוספת לכך שעבדות מצרים באה בעקבות יחסי יוסף ואחיו ניתן למצוא בתהילים. 

בתארו את התנהגות המצרים כלפי בני ישראל אומר המזמור: 

"ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשֹנאִלְׂשֹנא ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכלְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו" (תהילים ק"ה, כה)

ניסוח זה מקביל לתיאור שנאתם של אחי יוסף: 

"ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּוַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו... ַוִּיְתַנְּכלּוַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו" (בראשית ל"ז, ד-יח)

מצרים  לעבדות  ישראל  בני  ירידת  של  ההיסטורית  ההשתלשלות  אלו,  דברים  פי  על 

מוסברת ברמה הערכית והמוסרית: עבדות מצרים היא פועל יוצא של שנאת חינם. 

מוסרית  מבחינה  השני  המקדש  בית  של  החורבן  סיבת  את  חז"ל  רואים  לכך,  בדומה 

בשנאת חינם: 

"מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים - מפני מה חרב? מפני שהיתה 

בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות 

ושפיכות דמים." (יומא ט ע"ב)

בהמשך שואלת הגמרא מדוע חורבן בית ראשון - שנגרם בשל עבודה זרה, גילוי עריות 

ושפיכות דמים - נמשך שבעים שנה בלבד, בעוד שגלות בית שני - שנגרמה על ידי שנאת 

חינם בלבד - נמשכה תקופה ארוכה בהרבה? ומשיבה הגמרא: 

"ראשונים שנתגלה עוונם - נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עוונם - לא נתגלה קצם."

דהיינו שנאת חינם איננה גלויה לעיני כול, ולכן קָשה יותר לתיקון, ובעקבות כך גלות בית שני 

ארוכה בהרבה מגלות בית ראשון; בעקבות כך על האדם להשתדל ביותר על מנת לחפש, 

לזהות ולתקן דווקא חטאים אלה כדוגמת שנאת חינם "שלא נתגלה עוונם".2 

הללו  הגמרא  דברי  את  מפרש  בליטא,  המוסר  תנועת  מייסד   ,(1883-1810) מסלנט  ליפקין  ישראל  רבי    .2
באגרת המוסר המפורסמת שלו: על האדם להתבונן היטב באישיותו ובהתנהגותו, לפשפש במעשיו וביחסיו 

לזולת גם ברמה שלא נתגלה עוונם - כדוגמת שנאת חינם, כדי לגלות גם את מסתרי לבו.
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ייתכן שבעקבות יסוד זה, ישנן במקורותינו התייחסויות שונות לעניים דווקא בערב פסח, 

שהרי דאגה להם היא מתוך אהבת חינם, שכן האדם אינו מרוויח ממנה:

"ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד 

שיסב. ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי." (פסחים פ"י מ"א)

"ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח." (רמ"א על שולחן ערוך, אורח חיים תכ"ט, א)

"ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח." (הגדה של פסח)

בשנאת  שיסודו  מהמרור  שעולה  כפי  חינם,  שנאת  בגלל  נגרמה  מצרים  שגלות  כיוון 

האחים את יוסף, יש להרבות דווקא בפסח באהבת ישראל.


