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Overzicht Kie Tissa (Sjemot 30:11-34:35)

osjé houdt een volkstelling door de halve sjekels te tellen die door alle mannen boven de twintig
jaar gegeven zijn. Mosjé wordt geboden een koperen wasbekken te maken voor het Misjkan. De
vrouwen schenken het benodigde materiaal. De samenstelling van de zalvingsolie wordt gespecifi-

ceerd, en Hasjem instrueert Mosjé om deze olie alleen te gebruiken voor de inwijding van het Misjkan, zijn
vaatwerk en voor de zalving van Aharon en diens zonen. Hasjem kiest Betsalel en Oholiav uit als de vak-
mannen om het Misjkan en al de voorwerpen ervoor te maken. Het Joodse volk wordt geboden de Sjabbat te
houden als een eeuwig teken dat Hasjem de wereld geschapen heeft. Mosjé krijgt twee Stenen Tabletten van
het Getuigenis, waarop de tien geboden staan geschreven. Een gemengde menigte die met het Joodse Volk
Egypte verlaten heeft, raakt in paniek wanneer het lijkt dat Mosjé niet op tijd terug komt van de berg, en
dwingen Aharon een gouden kalf te maken om dat te aanbidden. Aharon probeert hen af te houden en het uit
te stellen. Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij onmiddellijk naar het volk moet terugkeren, en dreigt alles en
iedereen te vernietigen en een nieuwe natie uit Mosjé op te bouwen. Wanneer Mosjé de orgie van de afgo-
dendienst ziet, smijt hij de Stenen Tabletten met de tien geboden op de grond en vernietigt het gouden kalf.
De Levieten melden zich vrijwillig aan om de overtreders, 3.000 man, te doden. Mosjé bestijgt opnieuw de
berg om Hasjem om vergeving te vragen voor het volk, en Hasjem accepteert zijn gebeden. Mosjé zet het
Misjkan op en de wolk van de glorie van Hasjem keert terug. Mosjé vraagt Hasjem om hem de regels,
waarbij de wereld geregeerd wordt, te tonen, maar hem wordt slechts een klein deel van zijn verzoek
ingewilligd. Hasjem vertelt hem nieuwe stenen uit te hakken, en toont hem de tekst van het gebed dat genade
zal oproepen. Afgoderij, overspel en de combinatie van melk en vlees zijn verboden. De wetten van Pesach,
de eerst geborene, de eerste vruchten, Sjabbat en Soekot worden geleerd. Wanneer Mosjé afdaalt met het
tweede stel Tabletten, glanst zijn gezicht ten gevolge van het contact met de G-dheid.
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Als Maftier wordt uit de Tora gelezen: Bamidbar 19:1-22

De wetten van de para adoema – de rode koe – worden beschreven. Deze wetten van rituele reiniging zijn
van toepassing wanneer iemand in aanraking komt met een dode.

* * *
HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Para (Jechezkel 36:16-38)

36:16-19 De oorzaak van de ballingschap van de Israëlieten is hun zonde van de vervuiling van het Land
Israël en de verontreiniging van het Volk. De Joden waren schuldig aan afgoderij, bloedvergieten en ontucht.
Elk van deze drie zonden leidde ertoe dat de Joden in ballingschap werden gestuurd. Nadat de Israëlieten in
ballingschap gestuurd werden, gaf Hasjem aan Jechezkel een profetie die de Joden hoop zou geven. 36:20-
23 - De reden dat de Joden na 70 jaar mochten terugkeren uit ballingschap, was niet omdat zij tot inkeer
gekomen waren en daarmee het recht op terugkeer naar Erets Jisraël verdiend hadden. Maar het was dat
Hasjem niet wilde dat de vijanden van Israël zouden zeggen: „Wij zijn erin geslaagd G-ds volk te
vernietigen.” 36:24-27 De toekomstige geestelijke wedergeboorte zal beginnen als Hasjem Israël gereinigd
heeft. Hasjem zal hun Jetser HaRa (hun slechte neigingen) uit hun hart verwijderen, en hen als het ware
nieuwe harten geven met een zuivere geest. Hasjem zal ons veranderen van „harten van steen” in „harten van
vlees”. Deze harten zullen ons in staat stellen ook de choekiem [de wetten die geen logische verklaring
hebben] van Tora van harte na te komen. Jechezkel belooft ons, dat in de toekomst de profetie weer zal
terugkeren tot Israël. 36:28-36 Jechezkel krijgt een profetie over toekomstige zegeningen. Hij voorspelt dat
de Joden in de toekomst weer permanent en veilig zullen leven in het Land Israël. Zij zullen in Hasjem
geloven en zijn mitswot nakomen. Hasjem belooft het Joodse volk te helpen en te redden. Hasjem zal dan
Israël zegenen met overvloed, een overvloed aan producten en een overvloed aan kinderen. Niet dat Israël
dat dan verdiend heeft, maar dat zullen zij krijgen dankzij G-ds genade.
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Inzicht in Parasjat Kie Tisa
Door Rabbi A. Leib Scheinbaum

„En dan zul je Mijn rug zien, maar Mijn gezicht kan niet gezien worden” (33:23).

De Chatam Sofer legt uit dat we niet alles kunnen begrijpen. Inderdaad, bepaalde omstandigheden lijken
onzinnig en zelfs belachelijk voor onze beperkte geest. Na een tijdje, echter, beginnen ze zinvol te lijken als
we ze bekijken vanuit het perspectief van wijsheid achteraf. Terugkijkend geeft ons een panoramisch uit-
zicht, dat van te voren niet toegankelijk voor ons was. Wanneer een Jood wordt geconfronteerd met een
situatie die hij niet begrijpt, die er mogelijk zelfs toe kan leiden dat hij zijn overtuigingen in twijfel trekt, dan
moet hij zijn toevlucht nemen tot de oude joodse deugd die onze standvastigheid heeft bewaard gedurende de
wisselvalligheden van de geschiedenis: emoena – vertrouwen in Hasjem. Als we iets niet begrijpen, moeten
we vertrouwen dat Hashem voor alles een doel en een reden heeft. Op een dag zullen we in de gelegenheid
zijn om „terug te kijken” en zien hoe het allemaal zinvol was is in de samenhang. Dit, zegt de Chatam Sofer,
is de betekenis van de pasoek: „Je zult in staat zijn om mijn handelingen te begrijpen als je terug kijkt.”
„Mijn gezicht” is een toespeling op het kijken naar gebeurtenissen of situaties voor en tijdens de pereiode dat
ze plaatsvinden. Dit woord kan niet letterlijk worden opgevat.

Met andere woorden, dingen overkomen ons, die we op dat moment niet kunnen verklaren. Op een dag zal
het allemaal op zijn plaats komen. Het is echter een veel voorkomende fout om te denken dat deze onver-
klaarbare gebeurtenissen plaatsvinden ten behoeve van ons. Dit is niet altijd waar. Soms gebeuren ze voor
ons, maar andere keren zijn we deelnemers in andermans script. We zijn dan mogelijk de hoofdrol spelers in
iemand anders zijn real-life drama. Achteraf moeten we ons afvragen: Waarom? Waarom ik? Hoe heeft deze
situatie invloed op mijn leven? Welke boodschap is er voor mij? Het volgende verhaal illustreert dit idee.

Het was zomer bein hazmanim – zomervacantie, en twee jesjiva bochurim, studenten, Sjlomo en David,
hadden die dag 's middags gepland om een aantal vrienden te ontmoeten bij een groot park in de Catskill
Mountains. Ze verlieten Boro Park heel vroeg om voldoende tijd te hebben om hun bestemming tijdig te
bereiken. Zoals vaak gebeurt, echter, de voornemens zijn zinloos als ze niet overeenstemmen met Hasjems
plan. Het verkeer was ongewoon zwaar, en ze werden geplaagd door een aantal kleine incidenten en mini-
crises, tot het punt dat ze dachten dat ze het niet zouden halen.

Ten eerste hadden ze een lekke band, die vijftien minuten in beslag nam voor deze twee vindingrijke jonge
mannen om te vervangen. Niet slecht, ze zouden het nog steeds maken voor 12:00 uur. Ze maakten een
snelle stop bij een rustplaats langs de New York State Highway, maar toen ze terugkeerden naar hun auto
wilde die niet starten. Hoewel dit niet een tragedie is, kan het zenuwslopend worden om kabels te vinden om
de auto op te starten als men op een strak schema zit. Toch waren ze op tijd. Ze dachten dat een snel tempo
zou helpen om te compenseren voor de tijd die ze hadden verloren. Het duurde niet lang voordat een
politieagent hen naar de zijberm leidde voor te hoge snelheid. Hij nam de tijd met het schrijven van de
bekeuring, hetgeen de vertraging alleen maar verergerde. Zij waren nu meer dan een uur te laat voor hun
ontmoeting met hun vrienden.

Het ging goed voor ongeveer een kwartiertje toen hun auto sputterde en een ongeplande stop maakte. Ze
konden niet geloven wat er met hen gebeurde. Een enkele reis naar de bergen werd veranderd in een
historische gebeurtenis. Een uur later kwam de sleepwagen, alleen om hen te vertellen dat de V-snaar was
gebroken, een probleem dat twee uur zou kosten om te herstellen. Zij waren slechts twintig minuten van het
park. Moesten ze nog verder gaan, of zouden ze terug keren naar huis? Ze besloten dat, omdat ze al zo ver
gekomen waren en het nog licht was buiten, ze net zo goed op zoek konden gaan naar hun vrienden - ook al
waren ze vier uur te laat. Helaas, toen ze aankwamen, was het park verlaten. Blijkbaar waren hun vrienden
gekomen en weggegaan. Ze baalden. Helemaal hierheen te zijn gekomen en dan voor niets! Plotseling
hoorden ze een jonge stem roepen: „Help, help!” „Help ons, alsjeblieft,” schreeuwde een tweede stem.
Een moment stonden ze roerloos als bevroren, tot hun blik werd vastgenageld op het gezicht van twee kleine
jongens, wild zwaaiend midden in het meer. De twee doken onmiddellijk in het water en redden de kinderen.
Daarna wendde Sjlomo zich tot David en zei: „Weet je wel wat er vandaag gebeurde? Heb je enig idee wat
hier gebeurd is? Als we niet precies op dit moment bij het park waren aangekomen, dan zouden die twee
kinderen het niet hebben overleefd. Alles wat vandaag gebeurde, alle tegenslagen en vertragingen werden
georkestreerd van Boven, zodat we het leven van die twee jongens konden redden.”

Opnieuw zien we dat er niet zoiets bestaat als een toeval.
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Over een maand is het Pesach!
„Men begint dertig dagen vóór Pesach vragen te stellen over de halachot van Pesach” (Sjoelchan
Aroech 429:1).

We zullen, zoals ieder jaar, de komende weken hier de belangrijkste halachot van Pesach opnemen. Wie
geïnteresseerd is kan het hele boekje „Hilchot Pesach” (82 bladzijden) bestellen onder opgave van naam en
adres en tegen betaling van de verzendkosten à 5,00 of €1,00.

HILCHOT PESACH – HOOFDSTUK 4: CHAMEETS

A. Inleiding
1. Wanneer een van de vijf soorten graan: tarwe, boekweit, gerst, haver of rogge in contact komen met water,
nadat zij los zijn gekomen van de grond, of wanneer meel, gemaakt van een van deze vijf graansoorten met
water wordt aangemaakt en niet binnen 18 minuten gebakken is, wordt het chameets.
Het bakken van matsot is daarom een uiterst secuur karwei, omdat men moet voorkomen dat tijdens het
kneed- en bakproces het deegmengsel chameets wordt. In de volgende hoofdstukken zal daar nader op
worden ingegaan.

2. Vruchtennat en eieren doen het deeg niet gisten. Niettemin is het niet de gewoonte om daarmee matsot
voor Pesach te kneden omdat men vreest dat er wat water in het vruchtensap valt durende het proces en dan
wordt het deeg toch chameets.1 Want vruchtensap vermengd met water doet het deeg nog sneller gisten2.

3. Alles wat niet gemaakt is van de vijf genoemde graansoorten, kan geen chameets worden3. Dit geldt o.a.
voor rijst, peulvruchten - kitniot - en ook voor andere soorten graan. Er bestaat echter een Asjkenazische
minhag om geen rijst en kitniot te eten op Pesach, en daar moet men streng in zijn en mag men niet van
afwijken4. Daar komen wij in een later hoofdstuk nog op terug i.j.H. Sefardiem mogen dit wel eten.

4. Er zijn zeven mitswot van Tora die betrekking hebben op chameets en matsa, twee positieve mitswot om
te doen en vijf negatieve mistwot, verboden.

5. De twee positieve geboden zijn:
a. Het voorschrift om al het chameets op de veertiende Niesan te vernietigen;
b. Het voorschrift om matsa te eten op de avond van Pesach.

De vijf negatieve verboden zijn:
a. Geen chameets te eten in de namiddag van de 14e Niesan;
b. Om geen chameets te eten gedurende de zeven dagen Pesach;
c. Om niets te eten waarin chameets gemengd is;
d. Dat geen chameets gezien mag worden gedurende alle zeven van Pesach:
e. Dat er geen chameets gevonden mag worden gedurende alle zeven dagen van Pesach.

6. Het verbod op chameets is heel bijzonder en bevat elementen die nergens anders voorkomen. Uit het
voorgaande blijkt reeds dat het verbod van chameets heel streng is. Niet alleen mag men het niet eten en niet
in zijn bezit hebben, het mag zelfs niet gezien worden en men mag er ook geen enkel profijt van hebben..

De straf op het eten van chameets
7. Wie een hoeveelheid van een kezajit [een olijfgrootte] of meer chameets eet op Pesach wordt gestraft met
kareet [de dood door toedoen van de Hemel, of volgens anderen: uitroeiing, zonder nageslacht, en/of volgens
anderen geen aandeel hebbend in de komende wereld]. Ook het eten van minder dan een kezajit is verboden
door Tora, al wordt dat dan niet gestraft met kareet.

8. Wie chameets van een ander in zijn bezit heeft, of het nu van een Jood is of van een niet-Jood, en hij is er
(mede) verantwoordelijk voor, die moet het uit zijn bezit verwijderen5. Wanneer hij het niet voor Pesach kan
teruggeven aan de eigenaar, moet hij het vernietigen. Wanneer het niet vernietigd is en het is na Pesach nog
in zijn bezit, dan mag hij het niet opeten of verkopen of weggeven, maar het moet vernietgd worden6.
Volgens sommigen mag men het dan ook niet na Pesach aan zijn huisdier geven of er op een andere manier
profijt van hebben. Maar volgens andere poskiem mag dat wel wanneer het van een niet-Jood is, en volgens
de Misjna Broera mag men zich daar op verlaten. Wanneer de niet-Jood na Pesach terugkomt, mag men het
chameets in ieder geval aan hem teruggeven7.

B. Mengsels van chameets
9. Wanneer een mengsel chameets bevat en men heeft dat in zijn bezit gedurende Pesach, overtreedt men het
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verbod dat chameets niet mag worden gezien of gevonden worden op Pesach8. Men mag er ook geen profijt
van hebben. Dus men mag het bijvoorbeeld na Pesach niet aan zijn hond voeren.

10. Voor chameets geldt dat zelfs de allerkleinste hoeveelheid verboden is9. Waar voor andere verboden
veelal geldt dat als het verbodene vermengd is met iets dat niet verboden is en dat laatste is zestig of meer
maal de hoeveelheid van het verbodene, dan wordt het mengsel bedie’avad [d.w.z. achteraf als het eenmaal
gebeurd is] toegestaan, dat geldt niet voor chameets. De kleinste hoeveelheid chameets, vermengd in welke
grote hoeveelheid van iets anders dan ook, is verboden met Pesach.

11. Een mengsel met een verwaarloosbare hoeveelheid chameets, maar dat een merkbare smaak van het
chameets aan het voedsel geeft, moet van de rabbijnen vernietigd worden, of voor Pesach verkocht worden
aan een niet-Jood. Indien dat echter een groot financieel verlies oplevert en er was in het mengsel zestig of
meer van het toegestane dan het chameets, dan mag men het bewaren tot na Pesach. Lechatchila moet men
het vernietigen, maar bedi’avad en in geval van groot verlies is het na Pesach toegestaan10. De Misjna Broera
schrijft dat als er geen groot financieel verlies is, men streng moet zijn en men er geen enkel profijt van mag
hebben11.

12. Echter alle chameets die smaak geeft aan het voedsel, al maakt het een duizendste uit van het totale
mengsel, dan is het absoluut verboden om er enig profijt van te hebben na Pesach12.

13. Eetgerei, zoals potten en pannen, borden, lepels, vorken en messen e.d., die chameets geabsorbeerd
hebben, mag met in zijn bezit houden en na Pesach weer gebruiken13. Men moet deze gebruiksvoorwerpen
wel zorgvuldig schoonmaken, zodat er geen chameets aan te zien of aan te vinden is14.

C. Niet eetbaar chameets

14. Chameets dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, maar dat nog wel door bijvoorbeeld een huisdier
gegeten kan worden, blijft thuishoren in de categorie van verboden chameets en men moet het vernietigen,
want het kan ook ander deeg doen gisten15. Het is echter toegestaan zulk chameets dat alleen een huisdier
nog kan eten maar dat verder ongeschikt is voor menselijke consumptie, in bezit te hebben over Pesach16.
Maar wanneer chameets pas na het zesde uur op de dag voor Pesach ongeschikt is geworden voor menselijke
consumptie, zoals brood dat is begonnen te schimmelen op een tijdstip dat het reeds verboden was het in
bezit te hebben, dan blijft het verboden en moet men het vernietigen17.

15. Voor menselijke consumptie ongeschikt chameets dat vermengd raakt op Pesach met ander voedsel,
waardoor ook dat ander voedsel ongeschikt voor consumptie wordt, is volgens de Mechaber toegestaan op
Pesach om te eten18, dit geldt wanneer het bedorven chameets een slechte smaakt geeft aan het overige
voedsel van het mengsel de chameets zelf volgens Tora niet meer verboden is en daardoor ook het mengsel
niet meer verboden maakt19. Dit is de gewoonte van de Sefardiem.
De Rama schrijft daarover dat het hele mengsel verboden is om te eten en men mag er op Pesach ook geen
profijt van hebben20. Volgens de meeste Asjkenazische poskiem is zelfs de kleinste hoeveelheid voor
menselijke consumptie ongeschikt chameets dat vermengd raakt met ander voedsel verboden21. Omdat er
poskiem zijn die hier mekel in zijn, mag men in geval van groot financieel verlies hier soepel mee zijn.
Na Pesach mag men van een dergelijk mengsel profijt hebben22, omdat men met het in bezit hebben van zo’n
mengsel over Pesach geen verbod van Tora overtreedt. Daarom hebben de geleerden dit niet bestraft23.

16. Chameets dat zelfs een hond niet meer eet, mag men blijven gebruiken op Pesach, maar men mag het niet
eten op Pesach. Voorbeelden hiervan zijn: inkt, zalven, poeder, verf, zelfs al bevatten zij echt graanalcohol.

17. Chameets dat voor de ingang van Pesach nog eetbaar was maar niet weggeruimd is en gedurende Pesach
bedorven raakt, daarvan mag men geen profijt hebben, het moet vernietigd worden.

D. Producten die chameets bevatten en verboden zijn

18. Ei-matsa: We hebben reeds gezien dat men geen matsot die met ei gekneed zijn mag eten op Pesach,
maar men mag ze wel in huis hebben tot na Pesach. Alleen in geval van grote nood voor iemand die ziek is
mag men hiervan afwijken, maar een gezond persoon mag dat niet eten24.

19. Alcohol gemaakt van graan is chameets gamoer – chameets in alle opzichten. Daarom zijn bier, whisky
en andere van graanalcohol gestookte dranken verboden op Pesach, men mag ze niet in bezit hebben.
De alcohol waar we het hier over hebben is ethylalcohol. Het ontstaat door fermentatie van koolhydraten en
suikers, die in granen zitten. Echter alleen die welke in de vijf genoemde graansoorten zitten zijn verboden.
De ethylalcohol die ontstaat uit andere graansoorten, zoals uit maïs of uit bonen e.d. zijn toegestaan (het
laatste niet voor Asjkenaziem indien het onder de categorie van kitniot valt). Ook synthetisch gemaakte
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ethylalcohol is toegestaan. Veel industriële producten worden soms uit graanalcohol, soms uit synthetische
alcohol vervaardigd, al naar gelang welke van de twee op een zeker moment de laagste marktprijs heeft.
Tenzij men zeker weet dat het product gemaakt is van synthetische alcohol, moet men daarom aannemen dat
het chameets en verboden is indien het vermeldt dat het alcohol bevat.

20. Gedenatureerde alcohol bevat stoffen die het ongeschikt maken voor consumptie. Het blijkt echter dat
sommige aan alcohol verslaafden het toch drinken en daarom is het toch verboden op Pesach, en moet men
het verkopen (of vernietigen).

21. Isopropyl alcohol is toegestaan op Pesach. Het wordt meestal uit olie gemaakt.

22. Cosmetica en andere toiletartikelen bevatten vaak alcohol. In het algemeen geldt, dat zij in min of meer
vaste vorm zijn, zoals crèmes en zalven of poeder, toegestaan zijn. Echter indien zij vloeibaar zijn, dan
worden zij als chameets beschouwd en zijn verboden op Pesach, met moet ze verkopen of vernietigen en
men mag, indien zij in het bezit bleven van een Jood over Pesach, na Pesach niet gebruikt worden. Het
betreft voornamelijk de volgende soorten producten (tenzij het merk nadrukkelijk vermeldt dat er geen
alcohol in zit):
 Parfum
Eau de cologne
Toiletwater
Hairspray
After shave lotion
Body lotion
Mondwater, Odol
 Spray en rol-deodorants
Voorts die toiletartikelen waar alcohol aan toegevoegd is voor de geur, zoals geparfumeerde poeders,
sommige tabak.

Producten die toegestaan zijn
23. De volgende producten zijn toegestaan om te gebruiken gedurende Pesach, ook al bevatten zij
ethylalcohol: Crèmes, zalven, poeders (maar zie § 22, laatste alinea), nagellak, nagellak remover, handlotion,
handcrème, babylotion, babycrème, shampoo, schoensmeer, inkt, verf, luchtverfrissers, talkpoeder,
oogschaduw, eyeliner, mascara, blush, rouge, schoonmaakmiddelen en andere soortgelijke producten die
volkomen ongeschikt zijn voor consumptie. In geval van twijfel raadpleegt men een bevoegde rabbijn. Men
wordt aangeraden voor Pesach een andere lippenstift te gebruiken. Lippenstift waar een smaak aan zit mag
niet gebruikt worden op Pesach.

24. Het bovenstaande heeft alleen betrekking op het verbod van chameets op Pesach. In hoeverre en welke
cosmetica op Sjabbat of Tom Tov gebruikt mogen worden, is een geheel ander probleem, dat buiten het
onderwerp van dit boekje valt. Men raadpleegt daarvoor een bevoegde rabbijn.

25. Hoewel sommigen de mitswot zeer zorgvuldig en zelfs geen zeep gebruiken die chameets bevat, zijn de
meeste poskiem van mening dat onze zeep kosjer is voor Pesach omdat zelfs een hond het niet meer eet.
Zeep waarmee men echter de vaat afwast mag geen chameets bevatten.

26. Volgens de meeste poskiem zijn geneesmiddelen ongeschikt voor zelfs dierlijke consumptie. Volgens
die poskiem is het toegestaan een bittere pil of onaangenaam smakend drankje in te nemen met Pesach, zelfs
als het chameets bevat. Men eet namelijk geen vies smakend voedsel. Wanneer iemand echter ernstig ziek is
en/of waar het niet innemen van bepaalde geneesmiddelen zijn leven in gevaar kunnen brengen, is ieder
geneesmiddel toegestaan, zelfs als bevat het chameets gamoer. In dat geval moet men een rabbijn
raadplegen.

27. Veel tabletten hebben een coating die bestaat uit chameets dat geschikt is voor menselijke consumptie en
die vaak om de tablet gedaan is om het medicijn beter te doen smaken. Indien het medicijn beslist nodig is en
het is mogelijk, moet met het fijn stampen tot poeder en vermengen met toegestaan voedsel, bijvoorbeeld
sinaasappelsap of iets dergelijks. Met mengt het bijvoorkeur met een hoeveelheid toegestaan voedsel die 60
maal meer is dat de tablet. Dus een tablet van bv 500 mg mengt men in 60 × 500 = 30.000 mg = 30 gram of 30 ml
vloeistof, dat is iets meer dan de inhoud van een borrelglaasje.

28. Capsules worden in het algemeen gemaakt van gelatine, een eiwit vervaardigd uit het collageen van
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schapenvellen of kalfsbeenderen en is dus niet kosjer. Volgens sommige poskiem moet men daarom de capsule
verwijderen en de inhoud zonder capsule inslikken, waar mogelijk. Maar veel poskiem zijn van mening dat men
medicijnen met capsules in geval van ziekte mag innemen.

30. Waarschuwing: Sommige coatings en capsules zijn nodig om te voorkomen dat de werkzame stof in de
tablet of medicijn niet reeds in de mond of maag zijn werking begint, omdat daar de geneeskundige werking niet
effectief is. Sommige geneesmiddelen oefenen hun geneeskrachtige werking namelijk pas uit in de maag of pas in
de darmen. Voordat men coatings of capsules verwijdert moet men altijd eerst een deskundige (arts, apotheker)
raadplegen en daarna een bevoegde rabbijn.

31. Vitamine tabletten voor volwassenen zijn in Europa en andere westerse landen in het algemeen als
aanvulling op de voeding te beschouwen, en geen geneesmiddel. Indien het middel chameets bevat moet men het
niet innemen met Pesach. In geval van twijfel, raadpleegt men een arts. Ook voor aan kinderen voorgeschreven
vitaminepreparaten raadpleegt men het rabbinaat.

32. Vloeibare medicijnen, zoals siroop vormen een apart probleem, daar zij vaak chameets gamoer bevatten die
het drankje een lekkere smaak moeten geven. Dit geldt met name ook voor hoestdrankjes. Indien de siroop niet
voor een ernstige aandoening is voorgeschreven, raadpleegt men een rabbijn.

E. Wanneer is chameets verboden?

33. Wij weten dat chameets verboden is op Pesach. Het is ook verboden op de dag voor Pesach. Vanaf hoe laat
gaat dat verbod in?
In de Misjna in Traktaat Pesachiem staat: „Rabbi Meïer zegt: Men mag het de dag voor Pesach eten gedurende de
eerste vijf uren[1*] van de dag en men moet het verbranden bij het begin van het zesde uur. Rabbi Jehoeda zegt:
men mag het eten gedurende de gehele eerste vier uur van de dag, men verkoopt het gedurende het vijfde uur en
verbrandt het aan het begin van het zesde uur.”
Volgens Tora is het verboden vanaf het midden van de dag voor Pesach, dus vanaf 12 uur zonnetijd[2*], chameets
te eten.
Om te voorkomen dat mensen zich in de tijd zouden vergissen (in de tijd van de Misjna bestonden er nog geen
klokken) hebben chazal (de geleerden, hun aandenken zij ons tot zegen) ingesteld dat men reeds voor dat het
zesde uur ingaat geen chameets meer mag eten.
De halacha is volgens Rabbi Jehoeda, hetgeen dus wil zeggen dat men chameets mag eten tot en met het eind van
het vierde uur op de dag. Men raadpleegt voor de exacte tijd (die ieder jaar een beetje verschilt omdat Pesach niet
altijd op dezelfde datum van de zonnekalender valt) het plaatselijke rabbinaat. Gedurende het vijfde uur mag men
geen chameets meer eten maar er nog wel profijt van hebben, men mag het dan verkopen en verbranden. Vanaf
het eind van het vijfde of het begin van het zesde uur is het verboden zowel om het nog in zijn bezit te hebben.

34. Bijgevolg zijn er ten aanzien van het eten van chameets zes perioden:
a. De eerste vier uur Erev Pesach mag men chameets eten;
b. Het vijfde uur mag men het chameets nog in zijn bezit hebben, verkopen en verbranden;
c. Gedurende het zesde uur is het door de geleerden verboden chameets in zijn bezit te hebben.
d. Vanaf het begin van het zevende uur op de dag, dus vanaf noen is het van Tora verboden chameets in zijn bezit

te hebbe. Wie dan chameets eet overtreedt een verbod van Tora maar is niet chajav kareet [vroegtijdige
doodstraf];

e. Wie vanaf de avond van de 15e Niesan nog chameets eet is chajav kareet, en dit verbod geldt gedurende alle
zeven dagen van Pesach en in het buitenland gedurende acht dagen, tot het einde van de laatste dag Pesach.

f. Na Pesach is het verboden profijt te hebben van chameets dat in bezit was van een Jood gedurende Pesach.

[1*] Waar in de halacha of andere Joodse literatuur sprake is van een uur, wordt altijd een „tijdsuur” of „seizoenuur”
bedoeld. Daartoe wordt de dag vanaf dat het licht wordt (volgens sommigen vanaf het tijdstip van zonsopkomst) tot het
zichtbaar worden van drie middelgrote sterren in de avond, verdeeld in 12 gelijke delen, die „tijdsuren” (of
„seizoenuren”) genoemd worden, omdat de lengte van die uren niet altijd even lang zijn maar afhankelijk zijn van de
lengte van de dag, hetgeen per seizoen verschilt. ’s Zomers, als de dagen lang zijn zijn deze uren dus ook langer dan ’s
winters, wanneer de dagen kort zijn.
[2*] De wereld is in tijdszones ingedeeld. Wanneer het in Greenwitch, dat bij Londen ligt, 12 uur ’s middags is, is het
volgens de zon in Nederland 20 minuten vroeger. Echter, de klok geeft een andere tijd aan, namelijk de zonnetijd van
Berlijn, de Midden-Europese tijd, die een uur en veertig minuten vroeger is. Daardoor is het in Nederland in de winter
pas mid-dag, d.w.z. noen, om ongeveer 13.40 uur en ’s zomers, na ingang van de zomertijd nog een uur later, om
ongeveer 14.40 uur.
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35. Chameets dat eigendom is van een bedrijf, waarvan de eigenaar of het merendeel van de eigenaars Joods
zijn, is chameets in bezit van een Jood waarvoor alle bovenstaande regels gelden. Volgens sommige poskiem geldt
hetzelfde wanneer slechts een van de eigenaars Joods is en hij heeft speciale bevoegdheden of indien de directie
Joods is. Dit is echter een gecompliceerde zaak waarvan verder behandeling niet in het kader van dit boekje past.
Een bevoegde Rav moet om advies gevraagd worden in dat geval.

––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen van de Halacha
1. M.B. 462:2; 2. Sj.A. 462:2; 3. Sj.A. 453:1; 4. Rama 453:1; 5. Sj.A. 440:1; 6. M.B. 440:5; 7. M.B. 440:5; 8. Sj.A. 442:1; 9. Sj.A.
442:1 en M.B. 442:1; 10. Sj.A. HaRav 457:2 en 15; 11. M.B. 452:1; 12. Sj.A. 452:5; 13. Rama 447:1; 14. M.B. 447:4; 15. M.B.
442:10; 16. Sj.A. 442:2; 17. M.B.442:9; 18. Sj.A. 447:10; 19. M.B. 447:6; 20. Rama 447:10, M.B. 447:97; 21. Sj.A. HaRav 447:8;
22. Sj.A. 447:12; 23. M.B. 447:107; 24. Rama 442:4.

Uit de Babylonische Talmoed – Eroevien
De voornaamste onderwerpen van Daf 6

Daf 6a

Een bres in de muur van de mawoi
Rav Chanien [of Chanan] bar Rava vertelt wat Rav heeft gezegd: Wanneer in één van de zijmuren of de achtermuur van
de mawoi een bres zit van meer dan tien ammot, dan is de kora naast de ingang tot de mawoi niet voldoende om te
mogen dragen in de mawoi, maar dan moet men deze grote bres in de muur dichtmaken.
Wanneer de mawoi een gat van vier tefachiem heeft in een hoek tussen twee muren, waar het niet de gewoonte is om
een ingang te maken, dan mag men daar niet dragen, ook al is er een kora.
Wanneer een mawoi twee uitgangen naar resjoet harabbiem [of naar karmeliet] heeft, dan moet men een tsoerat
hapètach [vorm van een deuropening: ] maken aan de ene uitgang en een kora of lechi neerzetten bij de andere
uitgang. Dit is de mening van de Geleerden [en zo is de halacha, zie Sj.A. 364:1], maar Sjmoeël is het er niet mee eens
en vind een lechi of kora aan beide kanten voldoende.

Een kromme mawoi
Wanneer de mawoi L-vormig is, met aan het eind van iedere poot een uitgang naar resjoet harabbiem of karmeliet, dan
moet er aan iedere uitgang een kora of lechi geplaatst worden en in de bocht van de
mawoi moet een tsoerat hapètach worden geplaatst of men plaatst bij beide uitgangen
een tsoerat hapètach en in de bocht een lechi of kora. Dit is de mening van Rav [zie
ook Sj.A. O.Ch. 364:3] maar Sjmoeël zegt dat ieder been van de L beschouwd kan
worden als een gesloten mawoi, en men hoeft alleen aan de ingang tot iedere mawoi
een kora of lechi te plaatsen, op voorwaarde dat de mawoi in de bocht niet wijder is
dan tien ammot, want dan wordt het beschouwd als één mawoi die aan twee kanten
open is.

Hoe sluit men een resjoet harabbiem af, opdat men er mag dragen?
Een Baraita leert: OM IN EEN STRAAT DIE RESJOET HARABBIEM IS, TE MOGEN DRAGEN, DAARVAN ZEGT BEIT SJAMMAI:
MEN MAAKT AAN TWEE EINDEN VAN DE STRAAT EEN DEUR DIE GESLOTE N BLIJFT EN WIE ERIN OF ERUIT GAAT, MOET DE
DEUR DIRECT WEER ACHTER ZICH SLUITEN [en dan mag men in het stuk straat tussen beide deuren dragen]. MAAR BEIT
HILLEL ZEGT: MEN MAAKT AAN ÉÉN KANT EEN DEUR EN AAN DE ANDERE KANT EEN LECHI OF KORA. CHANANJA ZEGT DAT
DE HALACHA HIER VOLGENS BEIT HILLEL IS, MAAR RABBI JEHOEDA ZEGT: ALS IEMAND AAN WEERSKANTEN VAN EEN
STRAAT TEGENOVER ELKAAR EEN HUIS HEEFT EN HIJ WIL TUSSEN BEIDE HUIZEN IETS KUNNEN DRAGEN, DAN PLAATST HIJ
AAN WEERSKANTEN VAN ÉÉN VAN ZIJN HUIZEN EEN LECHI OF EEN KORA EN DAN MAG HIJ DAAR TUSSENIN DRAGEN. MAAR
DE GELEERDEN ZEGGEN DAT DIT NIET KAN.
Er wordt echter verteld dat zowel in de steden Jeruzalem als Mechoza het alleen maar was toegestaan om te dragen,
omdat de stadspoorten ’s nachts gesloten waren. [Sj.A. O.Ch. 364:2: Om vier ammot over publiek gebied te mogen
dragen, moet men de straat aan beide zijden afsluiten met deuren, die ’s nachts gesloten worden. De Sj.A. voegt daaraan
toe dat er poskiem zijn die menen dat de deuren niet gesloten hoeven te worden, maar dat het voldoende is als zij
gesloten kunnen worden. De Misjna Beroera (364:8) schrijft dat het de gewoonte is om alleen maar een tsoerat
hapètach te maken in die gevallen, ondanks dat er een grote en brede straatweg dwars door de stad loopt. Dat staat men
toe, omdat men daarbij die poskiem volgt, die zeggen dat een gebied alleen resjoet harabbiem is, wanneer daar 600.000
mensen per dag langskomen. En, zo zegt hij, dat komt weinig voor.] [Heden ten dage, waar er in grote steden wel
degelijk meer dan 600.000 mensen in auto’s over doorgaande autowegen door steden rijden, is dit een probleem.]

Een mawoi in de vorm van een
De Gemara vertelt dat er een mawoi in de vorm van een inח Nehardea was, waar de mensen deuren hadden geplaatst in
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beide bochten [en men had vermoedelijk bij de beide toegangen tot de straat een lechi of
een kora geplaatst]. Daarmee accepteerden zij het voorschrift van Rav, die zei dat alle
benen van de gebogen mawoi beschouwd moeten worden als een open mawoi, die aan
beide kanten aangepast moet worden. Maar volgens Rav hoeft men in de bochten alleen een
tsoerat hapètach te plaatsen. Maar daarin volgden zij Sjmoeël, die zegt dat men volgens
Beit Hillel in een open mawoi aan één kant deuren moet plaatsen. Zo accepteerde men dus
zowel de strengheid van Rav als die van Sjmoeël.
HALACHA: Bij een mawoi in de vorm van een moetח men in de beide bochten een tsoerat
hapètach plaatsen en bij de beide uitgangen naar de straat een kora of lechi [Sj.A. O.Ch.
364:2].

Dat men één poseek moet volgen in zijn strengheid en in zijn soepelheid
De Gemara verbaast zich erover dat men in Nehardea zowel de strengheid van Rav als de strengheid van Sjmoeël
volgde, want een Baraita leert:
DE HALACHA VOLGT ALTIJD BEIT HILLEL, MAAR WIE BEIT SJAMMAI WIL VOLGEN, MAG DAT DOEN EN WIE BEIT H ILLEL
WIL VOLGEN MAG DAT DOEN. MAAR WIE GAAT VOLGENS DE SOEPELE MENING VAN BEIT SJAMMAI EN DE SOEPELE
MENING VAN BEIT HILLEL IS EEN SLECHT MENS EN WIE VOLGENS DE STRENGE MENING VAN BEIT SJAMMAI EN DE
STRENGE MENING VAN BEIT HILLEL GAAT, OVER HEM STAAT ER GESCHREVEN [Prediker 2:14]: „EEN DWAAS WANDELT IN
DUISTERNIS.” MEN VOLGT ÒF BEIT SJAMMAI ZOWEL IN HUN STRENGHEID ALS IN HUN SOEPELHEID, ÒF MEN VOLGT BEIT
HILLEL IN HUN STRENGHEID E N SOEPELHEID.

De Gemara vraagt: Hoe kan de Baraita zeggen dat de halacha volgens Beit Hillel gaat, maar dat men mag kiezen
tussen Beit Sjammai en Beit Hillel?
De Gemara antwoordt: In het eerste geval gaat het over de periode nadat een stem uit de Hemel gezegd heeft dat de

halacha altijd volgens Beit Hillel is, en in het tweede geval gaat het over de periode voordat die stem uit de Hemel
gesproken had.

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:4

ָאחִיו וַאֲחִי ָאבִיו וַאֲחִי אִּמֹו ּובַעַל אֲחֹותֹו ּובַעַל אֲחֹות ָאבִיו ּובַעַל אֲחֹות )ָאבִיו ְו(,וְאֵּלּו הֵן הַּקְרֹובִין
.זֹו מִׁשְנַת רַּבִי עֲקִיבָא,ָאמַר רַּבִי יֹוסֵי.וְחֹורְגֹו לְבַּדֹו,הֵן ּובְנֵיהֶן וְחַתְנֵיהֶן,אִּמֹו ּובַעַל אִּמֹו וְחָמִיו וְגִיסֹו

הָיָה קָרֹוב .וְכָל הַּקָרֹוב לֹו ּבְָאֹותָּה ׁשָעָה,וְכָל הָרָאּוי לְיָרְׁשֹו.ּדֹודֹו ּובֶן דֹודֹו,אֲבָל מִׁשְנָה רִאׁשֹונָה
:הֲרֵי זֶה קָרֹוב,אֲפִּלּו מֵתָה בִּתֹו וְיֶׁש לֹו בָנִים מִּמֶּנָה,ררַּבִי יְהּודָה אֹוֵמ.הֲרֵי זֶה ּכָׁשֵר,וְנִתְרַחֵק

En deze worden beschouwd als familie: zijn vader, zijn broer, de broer van zijn vader, de broer van zijn
moeder, de echtgenoot van zijn zuster, de echtgenoot van een een zuster van zijn vader en de echtgenoot van
een zuster van zijn moeder, de man van zijn moeder, zijn schoonvader en zijn zwager. Zij allen en hun zonen
en schoonzonen en iemands stiefzoon zelf [zijn allemaal gediskwalificeerd]. Rabbi Jossi heeft gezegd: deze
Misjna is van Rabbi Akiva, echter, de eerste Misjna [zegt]: zijn oom en de zoon van zijn oom en ieder die
gerechtigd is om van hem te erven en allen die familie van hem zijn op dat moment. Als iemand familie was
en dan ophield, dan is hij toegelaten [om te getuigen of om als rechter te functioneren in die zaak]. Rabbi
Jehoeda zegt: zelfs als zijn dochter gestorven is, maar hij [de schoonzoon] heeft kinderen van haar, dan
wordt hij als familie beschouwd. [De halacha is niet volgens Rabbi Jehoeda (RAV).]

Toelichting
Familie – die gediskwalificeerd zijn om te getuigen of om als rechter te fungeren.
De man van zijn moeder – d.w.z., zijn stiefvader.
Zijn zwager – De broer van zijn vrouw.
En iemands stiefzoon zelf – Maar niet de zonen van de stiefzoon.
Deze Misjna is van Rabbi Akiva – Dit zijn de woorden van R. Akiva.
De eerste Misjna – Een vroegere Misjna.
Zijn oom en de zoon van zijn oom en ieder die gerechtigd is om van hem te erven – D.w.z., alleen familie van zijn
vaders kant is gerechtigd om van hem te erven, maar familie van de kant van zijn moeder erft niet en mag dus wel
getuigen of als rechter fungeren.
En allen die familie van hem zijn op dat moment – Dit hoort ook nog bij de uitspraak van Rabbi Akiva.
Op dat moment – D.w.z. op het moment dat hij getuige was van de gebeurtenis.
Ophield – familie te zijn, voordat hij getuige was van de gebeurtenis.


