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1. Men kan het Korban Pesach (het paaslam) niet in water of vruchtensap koken.
De Tora zegt uitdrukkelijk dat het Korban Pesach niet kan worden gekookt in water. De Gemara citeert een
meningsverschil met betrekking tot de bron voor het verbod dat het ook niet kan worden gekookt in vruch-
tensap. De Tanna Kamma zegt dat als water, dat de smaak niet weg neemt, verboden is, dan zijn zeker
vruchtensappen verboden! Rebbe zegt dat dit wordt geleerd van het vers: „het mag in het geheel niet gekookt
worden.” Dit vertelt ons dat het in geen enkele vloeistof mag gekookt worden. (41a)

2. Of men al dan niet een Korban Pesach mag koken in een pot zonder water of sap is afhankelijk van
het hierboven vermelde meningsverschil.
Volgens de Tanna Kamma is dit toegestaan, daar het toelaten dat de natuurlijke sappen van het vlees zich
verzamelen en eindigen dat het vlees daarin gekookt wordt, geen afbreuk doet aan de smaak van het Korban.
Echter, volgens Rebbi, is dit verboden, zoals het vers ons leert, dat het niet is toegestaan om te worden
gekookt in een vloeistof, wat dan ook, zelfs niet in zijn eigen sappen. Het moet worden bereid zonder pot
(maar aan het spit) boven een open vuur. (41a)

3. Een persoon die een stuk van het Korban Pesach eet ter grootte van een kezajit (olijf) terwijl het nog
helemaal rauw is, heeft niet het vers overtreden dat zegt: „eet het niet wanneer het na is (zie hier–
onder). "
De Gemara legt uit dat het woord na in het vers ‘ietwat rauw’ betekent, hoewel het het begin van het
grilproces heeft ondergaan. Echter, iemand die een Korban Pesach op deze manier eet krijgt zweepslagen
voor het overtreden van dit vers (zie 5. hieronder). Desondanks is het nog steeds verboden om het Korban
Pesach te eten wanneer het nog rauw is, zoals het vers zegt „ki iem tsli eesj” – „Alleen geroosterd boven een
vuur” (41 a)

4. Als men het Korban Pesach kookt in (iets wat lijkt op) de warmwaterbronnen van Teveria
[Tiberias], dan overtreedt hij het gebod om het Korban Pesach te eten wanneer het geroosterd is.
De Gemara zegt dat iemand die het Korban Pesach kookt in (iets wat lijkt op) de warmwaterbronnen van
Teveria straf verdient. De Gemara zegt dat koken in hete bronnen niet echt koken is, als we zien dat iemand
die op Sjabbat kookt in de hete bronnen niet het verbod op het koken op Sjabbat heeft geschonden. De
Gemara verduidelijkt dat de overtreding hier niet is „eet er niet van als het nog na is (zie hierboven) of
gekookt,” maar dat het eerder een overtreding is van het voorschrift: „slechts geroosterd boven een vuur.”
[Aaangezien dit vers alleen een positief gebod is, wordt er geen straf gegeven door Beis Din (in deze
wereld), dat is de reden waarom de Baraita zegt dat hij is vrijgesteld (van zweepslagen)] (41a - 41b).

5. Als iemand een stukje van het Korban Pesach ter grootte van een kezajit (olijf) eet, wanneer het
wordt slechts licht gekookt werd op de dag vóór Pesach [wanneer de offer wordt gebracht, maar nog niet
gegeten], dan heeft hij niet het vers „eet het niet als het ‘na’ is” overtreden
De Gemara citeert twee Baraitot die het erover eens dat iemand alleen dit verbod overtreedt op een moment
dat het Pesachoffer wordt verondersteld te worden gegeten, namelijk Pesach-avond. Een Baraita leidt dit af
van de extra woorden „echter, alleen geroosterd” in hetzelfde vers als het verbod „eet het niet na.” De
Baraita zegt dat dit erop duidt dat we de twee verbodsbepalingen met elkaar moeten vergelijken. Op het-
zelfde moment dat er een mitswa is om het Korban Pesach geroosterd te eten, is er een verbod om het te eten
als het na is. Als er nog geen mitswa is om het Korban Pesach geroosterd te eten, is er geen verbod om het
na te eten. (41b)
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