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1. Men kan geen gerst (of andere granen) weken op Pesach .
De Gemara zegt dat men gerst niet mag onderdompelen op Pesach. Het hier bedoelde weken is een kort
weken dat wordt gedaan voor het malen van het graan tot meel, opdat het meel geen onzuiverheden zal
bevatten. Hoewel dit technisch kan worden gedaan op een dusdanige manier dat het graan niet wordt
omgezet in chameets, hebben de Geleerden verordend, dat aangezien de meeste granen (behalve tarwe) snel,
geworden dat het verboden is om granen te weken op deze manier op Pesach. (40a)

2. Er is een meningsverschil in de Gemara of men zich moeten onthouden van het weken tarwe op
bovenstaande manier op Pesach.
Tarwe is anders dan andere granen, aangezien het harder is en dus niet zo snel chameets wordt.
Desalniettemin verklaart Rabba dat iemand die is zorgvuldig met de naleving van de met mitswa tarwe niet
zal weken op Pesach. Anderen, zoals Rava, meenden dat het ofwel werd toegestaan of zelfs verdienstelijk is
om te doen (in de veronderstelling dat men voorzichtig zal zijn dat de tarwe niet chameets wordt). Echter,
vandaag is het de gewoonte om het graan te weken vóór het malen, zelfs tarwe, en nooit op Pesach (zie
Sjoelchan Aroech Orach Chaim 453:5). (40a)

3. Sommige meningen zeggen dat het meel dat wordt gebruikt om de matsa te bakken, die gebruikt
wordt om het voorschrift van het matza eten te voldoen, bewaakt moet worden vanaf het moment dat
het graan wordt geoogst.
Dit is de mening van Rava, en was de gewoonte van Mar brei d'Ravina. Hoewel de Gemara Rava’s steun
voor deze mening weerlegt, en laat zien dat het mogelijk is dat het niet chameets wordt, ook als het alleen
maar bewaakt wordt vanaf het moment dat het deeg gekneed wordt, blijft Rava van mening dat het graan
bewaakt moet worden vanaf het moment dat het geoogdst wordt. Indien dit niet mogelijk is, moet het ten
minste worden bewaakt vanaf het moment dat de bloem werd gemalen. Indien dit niet mogelijk is, kan men
zelfs meel kopen van de markt (zie Sjoelchan Aroech 453:4). (40a - 40b)

4. Als iemands tarwe chameets is geworden, mag hij het niet in grote hoeveelheden verkopen aan een
niet-Jood.
Het is niet altijd duidelijk of tarwe chameets geworden is. Dienovereenkomstig, iemand wiens boot vol tarwe
chameets geworden is, kan dat niet verkopen aan een niet-Jood, daar de niet-Jood het mogelijk zal door
verkopen aan een Jood die zal aannemen dat de tarwe geen chameets is en het behouden, of erger nog, hij zal
het gebruiken op Pesach. Daarom zegt de Gemara dat een dergelijke persoon niet een grote hoeveelheid van
dit graan aan een niet-Jood mag verkopen. Hij is echter toegestaan om een kleine hoeveelheid van dit graan
aan een niet-Jood te verkopen, als kan worden aangenomen dat deze kleine hoeveelheid graan zal worden
opgegeten door de niet-Jood (of door iemand anders) op de korte termijn vóór Pesach. (40b)

5. Men kan geen meel doen in charoset (een azijn mengsel, niet zoals onze "charoset") of mosterd op
Pesach.
De Misjna vermeldt deze beide wetten. De redenering is dat meel dat in charoset of mosterd wordt gezet snel
zal veranderen in chameets. De Gemara verduidelijkt dat in feite iedereen het erover eens dat als iemand
meel in charoset zet, het onmiddellijk wordt beschouwd als een chameets mengsel, en dat het dan moet
worden verbrand. Het meningsverschil in de Misjna is ten aanzien van mosterd. Hoewel iedereen het erover
eens is dat men geen meel in mosterd moet zetten, beslist de Tanna Kamma dat als het al gedaan is, het kan
worden gegeten, terwijl Rabbi Meir zegt dat het, ook dan moet worden verbrand. (40b - 41a).
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