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Sjabbat Weekblad voor Nederland

Sjabbat Hachodesj

Overzicht van parasjat Tazria (Wajjikra/Leviticus 12:1-13:59)

e Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de
achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara’at (vaak
onjuist vertaald als melaatsheid) – een wonderlijke aandoening welke mensen, kleding, zowel als

huizen kan aantasten, om iemand op te wekken van geestelijk falen. Een Kohen moet geraadpleegd worden
om vast te stellen of een bepaalde plek tsara’at is of niet. De Kohen isoleert de lijder gedurende een week.
Wanneer de ziekte na die week onveranderd is gebleven, dan wordt de patiënt voor een tweede week
afgezonderd gehouden. Daarna beslist de Kohen over de status van de desbetreffende persoon. De Tora
beschrijft de verschillende vormen van tsara’at. Diegene bij wie tsara’at is vast gesteld, moet zijn kleren
inscheuren, zijn haar op zijn hoofd wild laten groeien tot over zijn snor en hij moet om zich heen roepen dat
hij onrein is om anderen daarop opmerkzaam te maken. Hij mag geen normaal contact met anderen hebben.
Het verschijnsel tsara’at aan kleren wordt in detail beschreven.

Parsjat HaChodesj
"Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn, hij wordt voor jullie de eerste van de maanden
van het jaar." (Shemot 12:2)

Op de Sjabbat voor Rosj Chodesj Nissan, of op Rosj Chodesj als die valt op Sjabbat, worden er twee Tora-
rollen uit de Ark gehaald. Uit de eerste, wordt de Sidra (Parasja, afdeling) van de week gelezen, en uit de
tweede, de Maftier, in dit geval is, de passage waarin de geboden in verband met de allereerste Rosj Chodesj
Nissan in Egypte gelezen wordt.
De eerste dag van Nissan was en blijft altijd een historische dag voor het Joodse volk. Het was de dag waar-
op de Joden hun eerste gebod ontvingen als een natie: Heiligt de Nieuwe Maan.
Dit ritueel heeft een diepe spirituele en historische betekenis. Het is opmerkelijk dat het een van de drie
geboden was die de Syrische Grieken, in de tijd vóór het Chanoeka wonder, geprobeerd hadden om te niet te
doen door middel van geweld. De andere twee waren de naleving van de Sjabbat en besnijdenis. Het is dus
duidelijk, dan de vijanden van Israël bgrepen dat de heiliging van de Nieuwe Maan fundamenteel is voor het
bestaan van Israël als een volk van Tora.
Commentatoren verklaren dat, op grond van dit gebod, God het Joodse volk meesterschap over de tijd gaf.
Vanaf dat moment kon de kalender met de cyclus van feesten alleen bestaan als de Wijzen van Israël de
nieuwe maand hadden vastgesteld. Dit betekent meer dan controle over de berekening van de tijd, de
datering van juridische documenten, en alle banaliteiten waaraan de mens onderworpen is in zijn dagelijks
leven. Het vertegenwoordigt het potentieel voor vernieuwing.
Het Joodse volk wordt gesymboliseerd door de maan, want hoewel de maan afneemt, wast hij ook. Hij staat
voor hoop, voor het vertrouwen dat er een toekomst is, zowel als een verleden. Deze levendigheid zorgt
ervoor dat eventuele verovering van het Joodse volk nooit meer kan zijn dan tijdelijk. Israël mag lijken te
verdwijnen uit het panorama van de geschiedenis - maar dat geldt ook de maan.
De maan keert terug - en Israël, door middel van de macht die het bezit , dankzij Tora, heiligt de nieuwe
maand. Dus ook de natie vernieuwt voortdurend zijn kracht, voortdurend de wetten van de geschiedenis
tartend, volgens welke het sinds lang uitgestorven had moeten zij. En voortdurend toont het zijn vermogen
om zelf het voertuig te zijn voor de profetieën van de verlossing en een grotere spirituele wereld.

We lezen als Maftier Sjemot 12:1-20

Daarna wordt de Haftara van Sjabbat Hachodesj gelezen
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HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Sjabbat Hachodesj (Jechezkel 45:16-46:18)

De Haftara: De Haftara begint met de opdracht dat de Nasi verantwoordelijk zal zijn voor de inwijdingsof-
fers van het Derde Beit Hamikdasj [de Derde Tempel] (Rasji zegt dat met de Nasi hier de Kohen Gadol
[Hoge Priester] bedoeld wordt). De Nasi zal de inwijdingsdienst officiëel leiden. Jechezkel schrijft over de
toekomstige zoenoffers en de offers voor de inwijding van het Derde Beit Hamikdasj en wat de Kohen moet
doen met het bloed van het zondoffer. Een gelijk offer zal plaatsvinden op de 7de van de maand voor diege-
nen die uit dwaling gezondigd hebben. In de toekomst zullen er ook weer offers gebracht worden op Pesach
en Soekot. De poort naar het Binnenhof zal alleen op Sjabbatot en Rosj Chodesj geopend worden. Het
mincha offer wordt besproken en de offers voor Sjabbat en het Nieuwe Maanfeest. De Nasi (of Kohen
Gadol) zal via die poort de hal binnentreden, hij zal bij de deurpost blijven straan en de Kohaniem zullen
hem de offers brengen. Het volk zal Hasjem op Sjabbat en Rosj Chodesj dienen. De offers van de Nasi
worden besproken en verdere bijzonderheden van de offers worden behandeld.

Het verband tussen de Maftier en de Haftara: De Maftier van deze week is Parasjat Hachodesj, waar
Hasjem aan Mosjé vertelt dat Nissan de maand zal zijn van de verlossing van het Joodse volk uit Egypte.
Alle voorschriften voor het Pesachoffer worden aan Mosjé geleerd. De Haftara heeft het over een tijd in de
toekomst. Er is sprake van de inwijdingsceremonie van de Derde Tempel, hetgeen zal plaatsvinden op Rosj
Chodesj Nissan. Toen de Joden op het punt stonden om Egypte te verlaten, was de maand Nissan voor hen
het symbool van het begin van een nieuw tijdperk. Wanneer de Masjiach komt, zal Nissan opnieuw het begin
zijn van een nieuw tijdperk.


De Chidoesjei ha'Rim verklaart dat er twee manieren zijn om de G-ddelijke voorzienigheid te erkennen, hetgeen op zijn
beurt iemand tot tesjoewa brengt. De een is door plagen en leiden, hetgeen iemand ertoe brengt te erkennen dat Hasjem
de wereld regegeert en ons ter verantwoording zal roepen voor al onze misdaden. De ander gebeurt, door hem op te
wekken met een G-ddelijke geest van boven, door G-ds grootheid te accepteren door erkenning van Zijn goedheid. De
laatste manifesteert zichzelf hoofdzakelijk op Sjabbat en Jom Tov, die de Tora Mikraëi Kodesj noemt, precies omdat zij
dienen als een appèl om dichter tot Hasjem te komen.

In dezelfde zin mogen wij misschien verklaren, dat waar de eerste iemand dichter tot Hasjem brengt door Jir'a (het ont-
zag voor G-ds rechtspraak), de laatste hetzelfde doel bereikt door Ahava (zich met Hem verheugen).

Inzicht in Parasjat Tazria/Metzora:

EEN TERUGKEER NAAR RITUELE REINHEID
Deze Torah-teksten houden zich uitgebreid bezig met onderwerpen welke voor ons een ongewone, een
hoofdbrekende uitdaging betekenen. Zijn voor ons de wetten van rituele rein- en onreinheid zoals deze
gelden na het kraambed, inzake melaatsheid en verschillende soorten mannelijke en vrouwelijke, door het
lichaam afgescheiden vochten, zijn deze wetten nog relevant? Waarom legt de Torah zozeer de nadruk op
deze materie? En hoe komt het dan dat we ons er zo ver verwijderd van voelen?

Het Tahara Axioma

In zijn boek Orot, (lichten), behandelt Rabbijn Kook het volgende principe:

„De graad van vereiste reinheid is een som van de componenten van ons geestelijke kader.” Hoe meer
inhoud dit kader heeft, hoe meer levensaspecten hierin opgenomen zijn, des te rigoreuzer zijn de eisen van
tahara, rituele reinheid.

De Tempel en de Tempeldienst zijn hiervan een klassiek voorbeeld. De Tempel had een ethische en heilige
invloed op veel aspecten van het leven — vanaf de edele hoogten van G'ddelijke inspiratie en profetie via
verbeeldingskracht en emoties (uitbarstingen van vreugde en eerbied in de Tempeldienst), helemaal tot aan
het fysieke van vlees en bloed (de eigenlijke dierenoffers). Omdat hier sprake is van invloeden tot aan de
nederigste niveaus van lichamelijk bestaan (welke toch integraal verbonden zijn aan alle andere aspecten van
leven in een organisch geheel), vereiste de Tempeldienst een nauwkeurig omschreven en absolute reinheid.

Aan de andere kant vereist een spirituele en morele invloed, enkel en alleen gericht op het menselijke



Jaargang IX, Nr. 386 SJABBAT SJALOM — PARASJAT TAZRIA 27 Adar II, 5771

3

intellect, geenszins een dergelijke verfijnde graad van lichamelijke reinheid. Torah mag zelfs worden
bestudeerd wanneer men onrein is, zoals de Wijzen ons leerden. „Zijn MIJN Woorden dan niet gelijk vuur?
Spreekt de Heer der wereld – Zoals vuur niet onrein kan worden zo kunnen ook de woorden van de Torah
niet onrein worden” (Berachot 22a).

Veranderingen in de Geschiedenis

Toen het Joodse volk terugkeerde van de Babylonische ballingschap om de Tempel te herbouwen, werd het
noodzakelijk om de strenge eisen van tahara tot hiernieuwd leven te brengen. Om deze reden vaardigde Ezra
decreten uit die de nadruk legden op grotere rituele reinheid in de nieuwe tijd.

De lange ballingschap volgend op de verwoesting van de Tweede Tempel verzwakte bepaalde
hoedanigheden van het volk, vooral op het gebied van emoties en fantasie. De intensiteit en de esthetische
hoedanigheid van geestelijk leven raakte verarmd, en de noodzaak voor een hoge graad van reinheid werd
hiermee evenredig minder. Daarom vinden we dat een van de zes delen der Mishnah (de ‘Jerushalmi’,
samengesteld in het Land Israels) ‘Taharot’ heet, en enkel gaat over reinheidsvoorschriften. De Bavli, de
Babylonische Talmoed aan de andere kant, werd samengesteld in de ballingschap en bevat slechts een enkel
tractaat over deze onderwerpen. In overeenstemming met dit alles herriep de Talmoed het voorschrift van
Ezra tot onderdompeling in water voorafgaand aan Torahstudie.

Wat bleef het Joodse volk in ballingschap over? Enkel de intellectuele invloed van de Torah. Nog was het
volk verbonden met fysieke zaken door de practische navolging van de Mitsvot, de Voorschriften, maar de
tussenliggende fases van fantasie en gevoelens werden daarbij niet in aanmerking genomen. In ballingschap,
zo klaagden wij, „blijft ons niets over dan deze Torah” (uit de Selichot gebeden). Selichot – gebeden om
G'ddelijke vergiffenis.

In de lange eeuwen van ballingschap verloor stiptheid op het gebied van rituele reinheid de verplichtende
hoedanigheid. Het raakte verbonden aan idealistisch verlangen, het gebied van een kleine minderheid van
vromen.

Een Terugkeer naar Tahara

De Chassidische beweging van de achttiende eeuw echter streefde er naar om het concept van lichamelijke
reinheid te herstellen bij het volk. Chassidoet – Chassidisme – legde immers de nadruk op emoties en
fantasie — in het bijzonder via gebed en zang — meer dan op het intellectuele. Als een gevolg hiervan
maakte het een grotere behoefte wakker aan persoonlijke en fysieke reinheid. Dit doel heeft zeer zeker een
gezonde kern alhoewel het meer gerichtheid en verfijning nodig heeft.

In het bijzonder thans, met de nationale hergeboorte van het Joodse volk in het Land Israels, behoren deze
aspecten van tahara te worden vernieuwd en uitgebreid. Onze nationale vernieuwing brengt een hernieuwd
verlangen naar spiritualiteit met zich mee; het gezonde verlangen om het volk en haar nationale ziel te
genezen slaat op alle aspecten van het leven, inclusief lichamelijke reinheid.

Juist in het kamp van het Joodse Leger vereist de Torah een hoge graad van reinheid:

„Want G'd de Heer is aanwezig in Uw legerkamp, teneinde U te redden en U de overwinning te doen
geworden. Hierom dient Uw legerkamp heilig te zijn” (Deut. 23/15)

Samen met hernieuwing van onze nationale kracht en sterkte dient er een overeenkomstige versterking van
emotionele en fysieke reinheid te zijn. Dit zal ons helpen om de basis te leggen voor een alomvattend
nationaal leven dat volledige renaissance van het volk behelst: van de hoogste intellectuele doelen tot aan de
eenvoudige vreugden van leven en bestaan.

(aangepast uit Orot, bldz. .81 (Orot HaTechiya – lichten der hergeboorte – hoofdstuk 35).

(Vertaling: Wiesje de Lange)

Copyright © 2006 by Chanan Morrison
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Over drie weken (19 tot 25 april en buiten Isaël t/m 26 april) is
het Pesach (Joods Paasfeest).
De Talmoed (Pesachiem 6a) en de Sjoelchan Aroech (O.Ch. 429:1) zeggen dat we
een maand van te voren al over Pesach beginnen te leren.

Uit de Inleiding van het boekje „Hilchot Pesach” door Zwi Goldberg

INLEIDING
Pesach – het Joodse Paasfeest – is een van de belangrijkste feestdagen van het Joodse volk. Pesach wordt het
„feest van de vrijheid” genoemd, omdat het de Exodus – de Uittocht – van de Joden uit Egypte gedenkt,
nadat zij daar 210 jaar in slavernij geleefd hadden. Pesach wordt beschouwd als de officiële geboorte van het
Joods volk. Het is een les voor de strijd naar identiteit en contuïteit die de basis vormt van het Joodse
bewustzijn in de 3.300 jaar die sedert dien verlopen zijn.
De Exodus was het gevolg van de Tien Plagen, die Par’o [Farao] ervan overtuigden het Joodse volk te laten
gaan. Zeven dagen daarna splitste de Rietzee zich voor het Joodse volk en verdronk het Egyptische leger
daarin. 50 dagen na de Uittocht ontving het Joodse volk de Tora op de Berg Sinai.
Pesach wordt in Israël gedurende zeven dagen, buiten Israël acht dagen gevierd.
Het woord Pesach betekent in het Hebreeuws „passeren, overspringen, overslaan.” Het feest heeft die naam
gekregen omdat G-d tijdens de Tien Plagen en met name tijdens de laatste van die tien, de plaag van de dood
van de eerstgeborenen, de huizen van de Israëlieten had overgeslagen.
Gedurende die zeven dagen wordt geen brood of ander gegist of gedesemd voedsel [chameets] gegeten.
Pesach wordt gekenmerkt door het eten van matsot [meervoud van matsa]. Daartoe wordt voordat het feest
begint alles wat chameets bevat het huis uit geruimd. Voor deze dagen worden ook speciale pannen, schalen,
borden, bestek en ander eetgerei gebruikt.
Op de eerste dag (buiten Israël op de twee eerste dagen) wordt de Seder-avond gevierd met een feestmaaltijd,
waarop over de Uittocht verteld wordt.

Waarom is deze feestdag zo belangrijk?
Waarom maakt het Jodendom zoveel ophef over de Uittocht? Natuurlijk is het belangrijk. Maar iedere
Sjabbat en op ieder feest, in het midden van de Kiddoesj – de heiliging van de dag – wordt de Exodus uit
Egypte genoemd, en iedere dag tweemaal, ’s ochtends en ’s avonds tijdens het Sjema, wordt de Uittocht
genoemd. En dan wordt er nog eens een hele avond over verteld.
Het Joodse begrip van G-d is gebaseerd op twee fundamenten:
1) G-d schiep de wereld, en
2) G-d bemoeit zich dagelijks met alles wat er in de wereld gebeurt.
Sjabbat is de getuigenis van het eerste begrip, de Uittocht de getuigenis van het tweede.
Hoewel iedereen die om zich heen kijkt en de wereld en de natuur beziet, kan begrijpen dat dit alles niet
vanzelf ontstaan kan zijn, maar dat het door een Schepper geschapen moet zijn, een begrip dat ook in de
westerse wereld in brede kringen aanvaard wordt, is de tweede veronderstelling voor velen moeilijker te
accepteren: Wanneer G-d zich zo intensief met alles wat de mens overkomt, bezighoudt, waarom is er dan
zoveel lijden in de wereld? Het is hier niet de plaats om antwoord te geven op dit probleem, waarmee in het
bijbelboek Ijov [Job] reeds worstelde. Maar de getuigenis van een heel volk van over de 600.000 gezinnen
van het directe ingrijpen door G-d in het dagelijkse leven en in de gewone gang van zaken van de natuur, een
gebeurtenis die van generatie op generatie met verbazingwekkende nauwkeurigheid werd doorverteld, is de
basis geworden van dit facet van het Jodendom, dat gelooft in deze bemoeienis van G-d met het dagelijkse
leven. En daarom neemt de herinnering aan die gebeurtenis in de geschiedenis van het Volk Israël zo’n
belangrijke plaats in.
Maar er is meer. Wanneer wij spreken over de Uittocht uit Egypte, dan is er altijd sprake van de verlossing
uit de slavernij. Dat slavernij iets afschuwelijks is, zal iedereen bevestigen die iets gelezen heeft over het lot
van de Negers uit Afrika die als slaven naar de „Nieuwe Wereld” werden vervoerd. Het valt te
veronderstellen dat de Egyptenaren niet minder wreed waren voor hun slaven, dan hun opvolgers 3.000 jaar
later en de midrasj laat daar dan ook geen twijfel over bestaan. Toch spreken wij niet over de verlossing van
de martelingen en het harde slavenwerk, maar we hebben het altijd over de verlossing van de slavernij, en
wij vieren dat wij nu vrije mensen zijn.
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Wat, behalve het harde werk en de martelingen onderscheidt een slaaf van een vrij mens? Het Hebreeuwse
woord voor slaaf, ‘èwed is afgeleid van het woord ‘awoda – arbeid. Er bestaat een ander woord in het
Hebreeuws voor arbeid, melacha. Dat is alle scheppende arbeid die op Sjabbat en feestdagen verboden is.
Het verschil tussen ‘awoda en melacha, tussen arbeid en scheppende arbeid is de schepping. Een slaaf, of dat
nu is iemand die slaaf is van een meester of een slaaf van werkgever of slaaf van zijn eigen geneugten en
driften, heeft geen doel met zijn arbeid, anders dan de arbeid zelf. Wie melacha verricht heeft zijn doel hoger
gericht. Want werken om de „rekening te betalen” of om de kinderen „een goede opleiding te geven” of om
„comfortabel van het pensioen te genieten” heeft beperkte waarde.
Toen de Joden uit de slavernij werden bevrijd, was dat niet het einde van het verhaal. Toen Mosjé aan Par’o
vroeg „Laat mijn volk gaan” was dat niet de volledige zin die hij sprak, maar hij vroeg: „Laat mijn volk
gaan, opdat zij G-d kunnen dienen.” Want het doel van de bevrijding uit de slavernij was niet alleen een
fysieke bevrijding, maar een bevrijding uit de geestelijke slavernij van de doelloosheid. En inderdaad,
meteen op de tweede avond van Pesach begint het 50 dagen aftellen naar Sjawoeot, het feest van Matan
Tora, ter herinnering aan de ontvangst van de Tora op Sinai.
Sederavond is een avond van getuigenis. De avond waarop het Joodse volk van generatie op generatie vertelt
hoe hetzelf getuige was van het ingrijpen van Hasjem in het dagelijkse leven, de herinnering waaraan
dagelijks in het kort gerefereerd wordt, maar die op deze avond uitgebreid en triomfantelijk verteld wordt.
Niet slechts als een geschiedenis verhaal, zoals één van de vier zonen het opvat, maar als een aansporing om
ook de geboden van Tora te houden, zelfs de kleine details, zoals de afikoman, waarover wij de „wijze zoon”
vertellen als hij ons vraagt wat dit allemaal te betekenen heeft.

Uit: HILCHOT PESACH HOOFDSTUK 4: CHAMEETS
Door Zwi Goldberg

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 eten1.

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
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
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 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
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.

1. Rama 442:4


