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1. Men mag een dier dat geen gebrek heeft en dus kan worden aangeboden als een korban (offer), niet
makdiesj zijn (wijden) aan de schatkist van het Beit HaMikdasj.
De Baraita citeert het vers dat zegt over een beschadigd dier: „Je moet het een schenking maken en het zal
niet worden geaccepteerd als een gelofte (korban).” De Baraita leidt van de extra woorden „je moet het een
schenking maken” af dat het betekent alleen dit type dier kan worden gewijd aan de schatkist van het Beit
HaMikdasj. Het is dus verboden om een dier dat een korban kan worden, te wijden aan de schatkist, en het
kan alleen als een korban (of helemaal niet gewijd) worden aangeboden. De Baraita vervolgt dat niet alleen
is dit een deel van het positieve gebod ‘je moet het een schenking maken,’ maar er is ook een negatief verbod
(waar dit negatieve verbod precies wordt vermeld, wordt bediscussieerd in de Gemara). (42a)

2. Er zijn veel voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen tijdens het matze bakken om ervoor
te zorgen dat de matze niet chameets zal worden.
Onze Gemara geeft een overzicht van al deze voorzorgsmaatregelen. De matze mag niet worden bereid in
een zonnige omgeving, daar de warmte ervoor zorgt dat deeg snel chameets wordt. Ook moet het gebruikte
water in het deeg mengsel niet worden blootgesteld aan de zon of warmte. Men moet altijd het deeg
bewerken vanaf het moment dat het water in contact komt met het meel, omdat dit helpt te voorkomen dat
het deeg chameets wordt. (42a)

WE ZULLEN TOT U TERUGKEREN, KAL SJA’AA

3. De Gemara geeft gezondheid tips met betrekking tot grof brood, nieuw bier en rauwe groenten.
De Gemara citeert een Baraita die zegt dat deze dingen ertoe kunnen leiden dat men vaker naar de wc moet,
ze maken iemand krom en kunnen een vijf-honderdste van zijn gezichtsvermogen wegnemen. De Baraita
zegt dat het tegenovergestelde effect (profijt) kan worden verkregen door het eten van prima brood, vet vlees
en het drinken van oude wijn. (42a - 42b)

4. De Gemara zegt dat de regel, dat Esav en Jaäkov altijd elkaars opponenten zullen zijn, zelfs geldt
voor hun wijn.
De Gemara vertelt hoe in de tijd van het Beit HaMikdasj, de wijn van Jehoeda niet zou bederven, tenzij daar
gerst in was gedaan (om er wijnazijn van te maken). Echter, thans wordt de wijn van de Edomieten (Esav's
nakomelingen) niet bedorven, tenzij er gerst in wordt gedaan. De Gemara zegt dat dit weer een empirisch
bewijs is van de regel dat Jaäkov (de Joden) en Esav altijd aan elkaar tegengesteld zullen zijn. Wanneer het
de een goed gaat, geldt dat niet voor de ander, en visa versa. (42b)

5. Er is een meningsverschil over de vraag of iemand die een bepaalde hoeveelheid water met rozijnen
samenvoegt, en later constateert dat het water niet is toegenomen in volume, tienden moet afnemen
van deze „druivensap.”
De Gemara citeert een discussie over deze zaak. De Tanna Kamma zegt dat maäser [tienden] niet hoeft te
worden afgenomen. Aangezien het volume niet is toegenomen, is het duidelijk dat dit niet echt als
‘druivensap’ kan worden beschouwd, waarvan maäser verplicht is. Echter, Rabbi Jehoeda stelt dat maäser
[tienden] moet worden afgenomen, omdat het water enigszins van de smaak geabsorbeerd heeft en het nu op
druivensap lijkt. (42b)
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