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Sjabbat Para

Overzicht Parasjat Sjemini (Leviticus 9:1-11:47)

p de achtste dag van de inwijding van het Misjkan brengen Aharon, zijn zonen en heel het volk
verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk.
Hasjem staat het volk toe om Zijn aanwezigheid waar te nemen, nadat zij het Misjkan hebben

afgemaakt en dichter bij Hem te komen door middel van hun mitswot. Nadav en Avihoe, twee zonen van
Aharon bedenken en brengen een nieuw soort offer, dat Hasjem niet gevraagd had. Een vuur gaat uit van
Hasjem en verteert hen, waarmee duidelijk wordt dat alleen die geboden mogen worden uitgevoerd die
Mosjé heeft opgedragen. Mosjé troost Aharon, die in stilte treurt. Mosjé geeft de Kohaniem instructies hoe
zij zich moeten gedragen tijdens hun rouwperiode, en waarschuwt hen dat zij geen sterke drank mogen
drinken voordat zij in het Misjkan dienst gaan doen. De Tora geeft de twee kenmerken van een kosjer dier:
het heeft gespleten hoeven; het kauwt zijn voedsel, geeft het weer op en herkauwt het nog eens. De Tora
specificeert de namen van niet-kosjere dieren die slechts één van beide kenmerken hebben. Een kosjere vis
heeft vinnen en makkelijk te verwijderen schubben. Alle vogels die niet voorkomen op de lijst van verboden
families zijn toegestaan. De Tora verbiedt alle soorten insecten, met uitzondering van vier soorten
sprinkhanen. Er worden details gegeven van het reinigingsproces nadat men in contact is gekomen met
ritueel onreine dieren. Het Joodse volk wordt opgedragen zich af te scheiden en heilig te zijn - zoals Hasjem.

Met toestemming overgenomen van © 1999 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

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.

Als Maftier wordt gelezen uit Parasjat Choekat (Bamidbar19:1-22)
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Inzicht in Parasjat Sjemini
ROUWEN OM NADAV EN AVIHOE

Door Wiesje de Lange

Na de tragische dood van Aharon's zonen, Nadav en Avihoe, draagt Mozes Aharon en zijn andere zonen op
om zich te onthouden van openbaar rouwvertoon:

„Laat je haar niet verwilderd groeien en scheur je kleren niet.... En voor wat je broeders betreft, geheel het
Huis van Israel zal rouwen om hen die G'd verbrandde” (Lev. 10/6)

Waarom mocht Aharon niet in het openbaar treuren om de dood van zijn zonen?

De dood van Rabbi Jehoedah HaNasi

Om de voorschriften van Mozes beter te kunnen begrijpen moeten we wellicht een Talmoedisch verslag van
de dood van een andere prominente persoon: Jehoedah HaNasi („de Prins”) bestuderen. Rabbi Jehoedah was
de samensteller van de Mishnah, en een centrale figuur, religieus zowel als politiek gezien. Zijn invloed was
dermate groot dat hij wereldwijd werd aangeduid als „Rabbi” – mijn leraar – en zijn dood was een
traumatisch gebeuren voor geheel het volk. De Talmoed in Ketubot 104a vertelt het verhaal van zijn laatste
uren:

Toen „mijn Leraar” doodziek werd, proclameerden de geleerden een algemene vastendag en zij baden voor
hem.

Het dienstmeisje van Rabi klom op het dak en bad: „daarboven willen zij dat Rabi zich bij hen zal voegen
maar hier beneden willen ze dat hij hier bij ons zal blijven. G'd geve dat wij hier beneden het zullen winnen.”
Maar toen ze zag hoe Rabi leed bad ze: „Moge het Uw wil zijn dat zij daarboven zullen winnen.”

Echter, de wijzen gingen zonder ophouden door met hun gebeden voor de genezing van de grote Rabbijn; het
dienstmeisje nam toen een glazen pot en gooide die van het dak af naar beneden. Het plotselinge lawaai van
de in scherven uiteenspattende pot stopte voor een moment de gebeden der wijzen— en de ziel van Rabbi
verliet het lichaam.

De wijzen vroegen Bar Kappara om te gaan kijken hoe het ging met de stervende. Deze ging en vond de
dode Rabbi. Bar Kappara scheurde zijn kleren en bracht de volgende tijding:

„De engelen en de stervelingen hielden zich vast aan de Heilige Arke. Maar de engelen versloegen de sterve-
lingen, en de Heilige Arke is veroverd.”

Waarom nu waren de wijzen en het dienstmeisje het oneens over het al dan niet bidden dat Rabi zou blijven
leven? Wie had er gelijk? En waarom noemde Bar Kappara zijn illustere leraar „de Heilige Arke”?

Twee manieren waarop Tzaddikiem – Rechtvaardigen – een weldaad betekenen voor deze wereld. De
sleutel naar dit verhaal is dat Torah geleerden de wereld op twee manieren weldoen. In de eerste plaats (en
dit is voor iedereen duidelijk): het verkondigen van de Torah en het onderwijzen van het volk inzake het
juiste pad.

Behalve hun duidelijk blijkende daden echter, is er nog een intrinsieke hoedanigheid, een segulah/waarde
gebaseerd op de innerlijke heiligheid van de Torah zelf. Tzaddikiem zijn een verborgen weldaad voor de
gemeenschap zelfs zonder welke uiterlijke daden dan ook; enkel via veredeling en verheffing van de
gemeenschap door hun aanwezigheid alleen.

Daarom leert de Talmoed ons in Sanhedrin 99b dat iemand die klaagt, „wat betekenen Torah geleerden nu
voor ons, het enige wat zij doen is studeren voor zichzelf” moet worden beschouwd als een ketter. Zelfs
wanneer we ons niet echt bewust zijn van de bijdrage van geleerden tot de maatschappij dan toch brengt ons
de intrinsieke hoedanigheid van hun Torahgeleerdheid zegeningen en voordeel voor allen. Zelfs Sodom zou
gespaard zijn indien daar tien rechtvaardigen zouden hebben gewoond, zoals G'd sprak tot Abraham, „Ik zal
geheel de streek sparen om hunnentwille” (Gen. 18/26).

Bar Kappara's Boodschap

Nu kunnen we het verhaal van de dood van Rabbi Jehoedah HaNasi's begrijpen en ook het verschil van
mening tussen zijn discipelen en het dienstmeisje.

Er zijn momenten waar het passend is om te bidden voor de verlossing van zware zieken – wanneer zij
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ernstig lijden en er geen hoop is voor genezing (zie Nedariem 40a). Dit echter geldt niet voor een tzaddiek.
Betreffende Torah Geleerden is het gegeven van hun Torahwijsheid in deze wereld een verborgen schat, van
groter belang dan medeleven met hun lichamelijke pijn en lijden. Voor deze bijzondere wezens past het ons
zelfs om te smeken om een verlenging van het leven van een enkel uur, een "chajei sha'ah". Daarom gingen
de Wijzen door met de bidden voor Rabbi ondanks het feit dat zijn toestand terminaal was.

Eerst bad het dienstmeisje voor haar meester maar zij wilde dat Rabbi in staat zou zijn om Torah te blijven
onderwijzen. Toen ze begreep dat zijn ziekte zo ernstig was dat hij niet langer invloed uit zou kunnen
oefenen op de wereld en dat de enig mogelijke winst voor haar gebed een kort uitstel van de dood was
besliste zij abusievelijk dat Rabbi niets meer kon doen in deze wereld. En omdat hij toch geen waarde meer
had voor deze wereld en werd gewenst in de komende, bad zij dat de engelen en de rechtvaardige zielen in
Gan Eden/het Paradijs de overhand zouden krijgen.

Bar Kappara, echter was zich bewust van de verheven innerlijke hoedanigheden van Rabbi Jehoedah HaNasi
en zijn verborgen waarde voor deze wereld. Waarom doelde hij op zijn leraar als ‘de Heilige Arke’? Bar
Kappara wilde dat de mensen zouden beseffen hoe deze innerlijke segoelah de voornaamste waarde van zijn
leraar in deze wereld betekende. In dit opzicht is een tzaddiek gelijk aan de Heilige Arke. De Arke bevatte de
oorspronkelijke loechot (stenen tafelen) van de Berg Sinai, en was een symbool voor de Torah. Echter, de
Arke was bedekt met een zware laag goud, zodat het onmogelijk was om de loechot daarbinnen te
bestuderen. Aldus vertegenwoordigt de Heilige Arke niet de praktische waarde van de Torah voor de wereld
maar de intrinsieke heiligheid. Hij stond in het heilige der heiligen in de Tempel en straalde heiligheid uit
voor het volk en de gehele wereld.

We moeten onze Rabbi niet enkel waarderen als de samensteller van de Mishnah en de onderwijzer van
Torah maar in de eerste plaats als een Heilige Arke, als een vat van Torah en heiligheid.

Rouwen om Nadav en Avihoe

Nu kunnen we begrijpen waarom Aharon en zijn familie niet in het openbaar mochten rouwen om Nadav en
Avihoe. De waarde van de innerlijke segoelah van tzaddikiem is zo groot dat het niet in woorden kan worden
uitgedrukt. Uiterlijk vertoon van rouw kan geen uitdrukking geven aan de onmetelijkheid van het verlies.
Uiterlijk tekenen van rouw dienen enkel om ons verdriet te tonen voor het stoppen van hun publieke daden.

Aangezien de mensen de verborgen kwaliteiten van Nadav en Avihoe niet geheel naar waarde konden
schatten, was het passend voor het volk om in het openbaar te rouwen om het verlies van hun uiterlijke
bijdragen tot de samenleving. Maar Aharon, die de verheven natuur van zijn zonen kende, realiseerde zich
dat het verschikkelijke verlies nooit in woorden kon worden uitgedrukt. Daarom staat er geschreven:
"Aharon was verstild" (Lev. 10/3).

Mozes leerde Aharon om zich te onthouden van rouwen en klagen om zijn zonen, zelfs voor hun openbare
bezigheden, aangezien dat van ondergeschikt belang was vergeleken bij de waarde van hun innerlijke
segoelah. En omdat deze verborgen hoedanigheid niet kan worden uitgedrukt in woorden was het verkieslijk
dat Aharon het stilzwijgen bewaarde.

Dikwijls spreken wij een grafrede uit over een groot mens opdat men zich de grootheid van dit verlies voor
de gemeenschap zal beseffen. In dit speciale geval echter legde Mozes ons uit dat zulk een publiek
rouwvertoon onnodig was. Zelfs zonder openbare uitingen van rouw zou „geheel het huis van Israel rouwen
om hen die G'd verbrandde.” Geheel het volk was zich bewust van de grootheid van Nadav en Avihoe, en zij
zouden zeker treuren om hun ontbreken op aarde.

(aangepast uit Midbar Shur, blz. 332-336, 341-342)

Copyright © 2006 by Chanan Morrison

Over vier weken (19 tot 25 april en buiten Isaël t/m 26 april) is
het Pesach (Joods Paasfeest).
De Talmoed zegt dat we een maand van te voren al over Pesach beginnen te leren.

Daar gaan we dan.
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Het ABC van Pesach
www.aish.com/holidays/passover/articles/the_abcs_of_passover.asp

Door Rabbijn Shraga Simmons

Het Joodse Paasfeest (Pesach in het Hebreeuws) is ook bekend als
„het feest van de vrijheid” omdat het de Joodse Exodus uit Egypte
gedenkt, na 210 jaar van slavernij. Pesach wordt beschouwd als de
officiële „geboortedag” van het Joodse volk en de lessen van de strijd
om identiteit vormen nog steeds, 3.300 jaar sedert die gebeurtenis, de

basis van het Joodse bewustzijn.

De Exodus vertelt in essentie over hoe Mosjé (Mozes) Par’o (Farao) aanspoorde tot: „laat mijn
volk gaan zodat wij de Almachtige kunnen dienen.” Er was veel overtuigingskracht voor nodig –
Tien Plagen – maar uiteindelijk wandelden de Joden Egypte uit in het volle daglicht. Zeven dagen
later splitste de Rietzee zich voor hen, waar het Egyptische leger, dat hen achterna ging, in ver-
dronk. Vijftig dagen na de Uittocht stond het hele volk Israël aan de voet van de Berg Sinai en
onderging daar de unieke ervaring van de G-ddelijke openbaring en de verkrijging van de Tora.

Pesach is een feest dat acht dagen gevierd wordt (in Israël zeven dagen). Het wordt gekenmerkt
door het eten van matsa, ongerezen en ongegist brood en met de viering van een uitgebreide
Seder op de twee eerste avonden (in Israël alleen op de eerste avond).

De Seder is bedoeld om iedere Jood de ervaring mee te geven van de overgang „van slavernij
naar vrijheid.” Op de Seder wordt verteld over de Uittocht, zoals die in de Haggada beschreven
staat, worden „symbolen van de slavernij” gegeten, zoals Marror (bitterkruid), wordt verteld over de
Tien Plagen en drinkt ieder vier bekers wijn – die corresponderen met de vier stadia van verlossing
zoals die in het Bijbelboek Exodus vermeld staan. Het hoogtepunt van de Seder is het eten van de
matsa, als deel van de feestmaaltijd.

De naam „Pasen” of „Pesach” is afgeleid van het feit dat tijdens de laatste plaag G-d door het land
ging en alle eerstgeboren Egyptenaren doodde, maar over de Joodse huizen heen „passeerde”.

OVER MATSA
Gedurende de hele Pesachweek is het de Joden verboden om iets dat chameets (gegist graan)
bevat te eten, te drinken of in bezit te hebben. Om deze reden wordt al ons brood, koekjes, pasta,
bier, enz., wat over is weggegooid of verkocht. Voor Pesach worden alleen die producten
ingekocht waarop staat dat zij koosjer voor Pesach zijn. Om ieder probleem van restjes chameets
te vermijden gebruiken de Joden ook speciale borden, pannen en eetgerei op Pesach.

Matsa is het hoofdvoedsel in de Pesachweek. De Bijbel geeft daar twee redenen voor. De meest
bekende is dat op de ochtend van de Uittocht, de Joden zo’n haast hadden om Egypte uit te
komen, dat het deeg geen tijd had om te rijzen – en dus aten zij het maar ongerezen.

Maar daarnaast vertelt de Bijbel (Exodus 12:8) dat de Joden ook matsa aten op de avond vóór de
Uittocht – op die eerste Pesach Sederavond. Dat is omdat chameets opgeblazen is en het
symbool is van de arrogantie; matsa is eenvoudig en nederig. Om dichter tot de Almachtige te
naderen, hetgeen het uiteindelijke doel in het leven is, moet men zijn eigen persoonlijke arrogantie
van zich afzetten. Daarom verwijderen wij het chameets uit ons huis en werken tegelijkertijd aan
de karaktereigenschap van nederigheid.

Op de avond vóór Pesach wordt het huis zorgvuldig doorzocht op chameets. Dat wordt gedaan bij
het licht van een kaars en het is een gedenkwaardige ervaring voor de hele familie. Al het reste-
rende chameets dat gevonden wordt, wordt hetzij de volgende ochtend verbrand (in een ceremonie
die Srefat chameets genoemd wordt), of verkocht aan een niet-Jood. De verkoop moet serieus en
oprecht gebeuren, met een wettelijk bindend verkoop-contract en moet daarom alleen gebeuren
met de hulp van een bevoegde rabbijn. Na Pesach wordt het voedsel weer terug gekocht (indien
de niet-Jood bereid is het terug te verkopen, zo niet dan moet hij ervoor betalen). Al het voedsel
dat verkocht is en nog niet afgeleverd is moet worden opgeborgen en opgesloten in een aparte
kamer of kast.

http://www.aish.com/holidays/passover/articles/the_abcs_of_passover.asp
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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
verbod dat chameets niet mag worden gezien of gevonden worden op Pesach8. Men mag er ook geen profijt

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
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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.
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