Choose your bitter herbs
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ספר שמות פרק יב

)ח( ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו:
2

פי' הרא"ה ז"ל כי לשון כלל הוא כלומר ובמרורים כיוצא באלו
שראויים לאכילה קצת לאפוקי דברים המרים לגמרי דלא חזו
לאכילה ולא לשום ברכה.

ספר במדבר פרק ט
7

)יא( בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על
מצות ומררים יאכלהו:
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המאירי שם

ובמרור ר"ל כלל כל העשבים המרים וגדולי המחברים פירשו
בפירושי המשנה מין כוסברתא שהוא מר ביותר:

רש"י על שמות פרק יב פסוק ח
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ומצות על מרורים  -כל עשב מר נקרא מרור וציום לאכול מרור זכר
לוימררו את חייהם:
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ריטב"א שם

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לט.

משנה ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת
בתמכא ובחרחבינא ובעולשין ובמרור יוצאין בהן בין לחין בין יבשין
אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין ומצטרפין לכזית ויוצאין
בקלח שלהן

שולחן ערוך אורח חיים סימן תעג סעיף ה

אלו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו ,חזרת ,עולשין ,תמכא,
חרחבינא )פירוש מיני עשבים מרים( ,מרור ...ועיקר המצוה
בחזרת .ואם אין לו חזרת ,יחזור אחר ראשון ראשון ,כפי הסדר
שהם שנויים .הגה :ואם אין לו אחד מאלו הירקות ,יקח לענה או
שאר ירק מר) ,אגור(
9

מגן אברהם שם

לאטו"ך ולבוש כ' דנקרא בלשון פולין זערזי"ך:
גמרא חזרת חסא עולשין הינדבי תמכא אמר רבה בר בר חנה
תמכתא שמה חרחבינא אמר רבי שמעון בן לקיש אצוותא דדיקלא
ובמרור מרירתא תני בר קפרא אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי
חובתו בפסח בעולשין ובתמכא בחרחלין בחרחבינין ובחזרין רב
יהודה אומר אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת עולשי גינה וחזרת
הא תנא לה רישא הכי קאמר אף עולשי שדה כעולשי גינה וחזרת
רבי מאיר אומר אף עסווס וטורא ומר ירואר אמר ליה רבי יוסי
עסווס וטורא אחד הוא ומר זה הוא ירואר תני דבי )רבי( שמואל אלו
ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת בעולשין ובתמכא
ובחרבינין ובחרגינין ובהרדופנין רבי יהודה אומר אף חזרת יולין
וחזרת גלין כיוצא בהן רבי אילעא אומר משום רבי אליעזר אף
ערקבלים וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי
וכשבאתי לפני רבי אליעזר בן יעקב הודה לדברי רבי יהודה אומר
כל שיש לו שרף רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל שפניו מכסיפין אחרים
אומרים ]כל[ ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין אמר רבי יוחנן
מדברי כולן נלמד ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין אמר רב הונא
הלכה כאחרים רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא דהוה מהדר
אמרירתא אמר ליה מאי דעתיך דמרירין טפי והא חזרת תנן ותנא
דבי שמואל חזרת ואמר רבי אושעיא מצוה בחזרת ואמר רבא מאי
חזרת חסא מאי חסא דחס רחמנא עילוון ואמר רבי שמואל בר
נחמני אמר רבי יונתן למה נמשלו מצריים כמרור לומר לך מה מרור
זה שתחילתו רך וסופו קשה אף מצריים תחילתן רכה וסופן קשה...
5

רש"י פסחים דף שם

חסא  -ליטוג"א(lettuce) :
הינדיבי  -עשב שקורין קרישפל"א(crespele) :
תמכתא  -מרוביי"א(horehound) :
אצוותא דדיקלא  -סיב הגדל ונכרך סביב לדקל שקורין
ווידיל"א(tendrils) :
מררייתא  -אמירפויי"ל ) (burdockפופר"ץ(?) :
חרחלין  -לא איתפריש שמו:
ובחזרין  -חזרת:
עולשי שדה  -אף על גב דיש להן שם לווי ,הרי הן כעולשי גינה:
עסווס וטורא ומר ירואה  -מיני ירקות:
הירדופנין  -יש מפרשין אלוישנ"א(wormwood / absinthe) :
חזרת גלים  -שם לווי הוא:
ערקבלין  -מפרש בסוף פרק שני דעירובין אצוותא חרזייתא ,הוא
סיב גדול ועב ומין לעצמו הוא:
וחזרתי על כל תלמידיו  -של ר' אליעזר ,ובקשתי לי חבר לסייעני,
ששמע דבר זה מפיו ולא מצאתי:
שרף  -כשסוחטין אותו במקום חיתוכו יוצא ממנו שרף לבן כחלב,
וקורין לייטו"ן(milky juice of herbs) :
מכסיפין  -אינו ירק מאד ככרתי ,אלא פלד"ש(pale) :

תמכ'  -קרי"ן ובל"א מערטי"ך
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שערי תשובה שם

 ...מרור אבל בתמכא שקורין קריין שאנו רואין בחוש אע"פ ששרו
כמה ימים עומד בטעמו ובחריפתו כו'  ...שרבים וגדולים נוהגים
לצאת ידי חובת מרור בקריין מלול ושחוק כיון שעינינו רואות שעדיין
הוא חריף מאוד אם לא כשעומד מגולה זמן ארוך שמפיג טעמו
שהחריפות יוצא ונהפך מר למתוק ודאי דאין יוצאין בו כלל ע"ש
והמחמיר יחמיר לעצמו אבל לא לאחרים בפרט בדורות הללו חלושי
המזג שקלח שהוא חריף מאוד מזיק הרבה וגם כי הוא חומרא
דאתי לידי קולא שעי"ז ימעט באכילתה כל מה דאפשר וזימנין דלית
ביה כזית וע' בשו"ת ח"צ שהביא הבה"ט שכתב כמ"ש וע"ש
בתשובה שכתב שאף החרידים על דבר ה' ואוכלים מן הקריין
במקום שהחזרת שהוא לטונא סאלאט מצוי אף שהוא עודנו קטן
מאוד קורא אני על הקריין סכנה ואין בו מצוה ע"ש:
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משנה ברורה סימן תעג ס"ק מו

או שאר ירק מר  -היינו אותם שיש להם סימנים המוזכרים בש"ס
לענין מרור שיהיה ראוי לאכילה ושיש לו שרף )פי' כשחותכין אותו
יוצא במקום חתוכו מוהל לבן כחלב( ופניו מכסיפין )דהיינו שעלה
שלו אינו ירוק מאוד כעלי הבצלים ושארי ירקות אלא נוטה קצת
ללובן( ומ"מ לענין ברכה לא יברך עליהם מפני שאין אנו בקיאין כ"כ
בסימנים אלו:
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א חזרת
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מרורים – זהר עמר
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