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Mitswa maror
Tora zegt: „Met matsot en bittere kruiden (maror) zullen zij het eten” (Bamidbar 9:11), dat wel zeggen het korban
Pesach moet samen met maror en matsot worden gegeten (de mitswa van matsa eet men ook zonder het korban Pesach,
omdat elders Tora daartoe apart opdracht geeft).
Tegenwoordig, nu wij geen Pesach-offer meer kunnen brengen, is de mitswa van maror mideRabbanan.

Vijf soorten groenten voor de mitswa van maror
De Misjna noemt vijf soorten groenten op, waarmee men de mitswa van maror kan doen:
Misjna MEN KAN DE VERPLICHTING OM BITTRERKRUID TE ETEN OP PESACH VERVULLEN MET CHAZÈRET [Gemara:
chasa; Rasji en Chacham Zwi: kropsla], MET TAMCHA [Misjna Beroera: mierikwortel, grein], met CHARCHAVINA [een
plant die zich om palmbomen slingert], MET OELSJIEN [witlof] EN MET MAROR [Gemara: dat is merirta, volgens Rasji
„amerfoil”, hetgeen Targoem HaLa’az vertaalt met een plant van het geslacht arctium]. MEN MAG ZE GEBRUIKEN
ZOWEL VOCHTIG ALS DROOG, MAAR NIET INGEMAAKT [in azijn, want dat staat gelijk aan koken], NIET GESTOOFD EN NIET
GEKOOKT [want dan verliezen zij hun bittere smaak]. MEN MAG DEZE VERSCHILLENDE GROENTEN SAMEN COMBINEREN,
TOTDAT ZIJ DE HOEVEELHEID VAN EEN KEZAJIT [olijf grootte] HEBBEN. MEN KAN DE MITSWA DOEN MET HUN STENGEL
[maar niet met hun wortel (Sj.A.O.Ch. 473:5)], MET DEMAI [want de verplichting om troema en ma’aser te nemen van
groente is mideRabbanan, want Tora eist dat alleen van graan], MET MA’ASER RISJON WAARVAN TROEMA IS
AFGESCHEIDEN [maar niet met tewel, ondanks dat dit bij planten alleen mideRabbanan is] EN MET MA’ASER SJENI EN
HEKDEESJ DAT GELOST IS [ma’aser sjeni en hekdeesj mogen alleen in Jeruzalem gegeten worden, maar als zij gelost
zijn, mogen zij ook daarbuiten worden gegeten].

Gemara De Gemara brengt verschillende Baraitot, waarin verschillende Tannaïem nog verschillende andere groenten
noemen, waarmee men zijn verplichting van bitterkruid kan voldoen, en sommige zeggen zelfs dat men zijn
verplichting kan doen met iedere bittere groente, dat sap heeft en bleek-groen is. Rav Hoena zegt: de halacha is als deze
„sommigen.”

Chazèret [kropsla] heeft de voorkeur
Het gebeurde eens dat Ravina Rav Acha, de zoon van Rawa tegen kwam, die hem vertelde dat hij op zoek was naar
merirta, om daar de mitswa van het bitterkruid mee te vervullen. Ravina leerde hem dat de Misjna chazèret [= chasa =
kropsla] als eerste keus voor bitterkruid noemt, en dat het dus het beste is om dat te gebruiken. Dat werd ook gezegd
door Sjmoeël en ook door R. Osjaja, dat men de mitswa het beste kan doen met chazèret. [Zo is ook de halacha volgens
de Sj.A.O.Ch 373:5 en M.B. 42].

Waarom heet het chasa
We hebben hierboven al gezien , dat de Gemara zegt dat chazèret hetzelfde is als chasa. En waarom wordt het chasa
genoemd?
Rawa antwoordt: Omdat de Albarmhartige medelijden – chas – met ons had en ons redde van de Egyptenaren.

Waarom heet bitterkruid maror?
Er staat geschreven (Sjemot 1:14): „De Egyptenaren marreroe [verbitterden] het leven van de Israëlieten.” Net zoals dit
maror [hier wordt chasa – kropsla – mee bedoeld] in het begin zacht is, maar aan het eind, wanneer de stelen hard
worden als hout, bitter smaken, zo ook waren de Egyptenaren in het begin zacht [zij betaalden de Israëlieten voor hun
arbeid] en op het eind werden zij hard [maakten zij hen slaven, en verbitterden zij hun levens].

Men mag vijf soorten bitterkruid zaaien op één stukje grond
Rabba bar Rav Hoena heeft gezegd, in naam van Rav: alle planten die geschikt zijn voor bitterkruid mogen in één
tuinbed gezaaid worden.
Vraag: Is er dan geen gevaar voor kilaïm? [De wet van kilaïm verbiedt het om verschillende planten naast elkaar te
zaaien.] Wat wil dat zeggen?
We leren in traktaat Kilaïm 3:1 en 2 dat vijf verschillende soorten planten [maar niet graan] op een stukje grond van 6×6
tefachiem gezaaid mogen worden, als volgt (zie diagram):

Verschillende planten mogen niet vlak naast elkaar gezaaid worden, maar wanneer
alleen de hoeken elkaar raken, is er geen probleem. De hier getoonde opstelling is
echter niet toegestaan voor granen, omdat die hun voeding uit een wijdere omtrek uit de
grond halen dan planten. De stelen van de Chazèret worden hard, en daarom zou men
kunnen denken dat zij ook niet op zo’n klein stukje grond gezaaid mogen worden naast
iets anders. Rabba leert ons dus dat dit wel mag.
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