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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Pesachiem 43

Door Zwi Goldberg

1. Het is belangrijk om de inhoud van verschillende soorten voedsel te kennen.
De Gemara vraagt: waarom geeft onze Misjna een lijst met voorbeelden van chameets, als er echt geen
verschil tussen deze voedingsmiddelen en andere chameets producten is? Men overtreedt het verbod op het
eten van chameets op Pesach op dezelfde manier met andere voedingsmiddelen! De Gemara antwoordt dat
dit laat zien dat men zichzelf vertrouwd moet maken met de verschillende soorten inhoud van bepaalde
gerechten, opdat men ervoor zorgt dat hij ze zeker niet zal eten op een verboden tijdstip (of verboden voedsel
of mengsels zal eten). (43a)

2. Zowel vrouwen als mannen krijgen straf voor elke overtreding waarvoor straf in de Tora wordt
genoemd.
Verschillende bronnen stellen dat het vers: „Een man of vrouw die een van de zonden van een persoon doet
enz.” ons leert dat alle straffen die worden opgelegd door de Tora voor zondaars voor zowel mannen als
vrouwen gelden. (43a)

3. Vrouwen moeten matse eten op de eerste avond van Pesach.
Men zou denken dat vrouwen niet verplicht zijn om matze te eten op de eerste avond van Pesach, want het is
een mitswa die aan tijd gebonden is (bekend als een ‘Mitzvat Asei sje-ha-zeman gerama’) waarvan vrouwen
doorgaans zijn vrijgesteld. Echter, de Gemara citeert Rabbi Elazar die afleidt van een vers dat vrouwen
verplicht zijn om matze te eten op de eerste avond van Pesach. Het vers zegt: „Eet geen chameets ... je moet
matze eten.” Dit leert ons, zegt Rabbi Elazar, dat wie het verboden is om chameets te eten, matze moet eten.
Vandaar dat vrouwen matze moeten eten op de eerste avond van Pesach. (43a - 43b)

4. Alle verboden vetten van een beheima (losjes gedefinieerd als een ‘huisdier’) zijn altijd verboden.
De Gemara merkt op dat, hoewel de Tora het verbod op het eten van de verboden vetten van een beheima
noemt wanneer het de korbanot bespreekt, het verbod in feite geldt voor alle beheimot [meerv. van beheima].
Dit omvat beheimot die gebreken hebben en die derhalve verboden zijn om te offeren als korbanot en dieren
die niet gewijd zijn tot korbanot. (43b)

5. In het algemeen geldt, dat wanneer de Torah iemand straft voor het eten van een hoeveelheid
verboden voedsel, de hele hoeveelheid verboden voedsel moet zijn om te kunnen worden gestraft.
De Gemara zegt dat over het algemeen geldt dat met alleen gestraft wordt voor het eten van iets dat verboden
is als men de hele door Tara vermelde hoeveelheid heeft gegeten, dat is normaliter de hoeveleheid van een
kezajit (ter grootte van een olijf). Bijvoorbeeld, iemand die een halve kezajit eet van verboden vet samen met
de helft van een kezajit van toegestane vlees ontvangt geen zweepslagen (de straf die door Tora genoemd
wordt op het eten van een kezajit verboden vetten). (43b)

INZICHT IN DE DAF
Vrouwen en Chameets

De Gemara zegt dat we een vers nodig hebben om ons te leren dat vrouwen geen chameets mogen eten op
Pesach, omdat we misschien gedacht hadden dat ze vrijgesteld zouden zijn van dit gebod. Daar ze geen
matze hoeven te eten op de eerste avond van Pesach (dit is wat de Gemara dacht tot op dit punt), hoeven ze
ook niet voorzichtig te zijn met chameets. Daarom hebben we een vers nodig, ondanks het feit dat we al in
een vers geleerd hebben dat vrouwen is inbegrepen in een verbod, waar de Tora straf voor noemt.
Tosfot (DH „Salka”) vraagt, waarom zouden we dat denken? Waarom zouden we niet streng zijn en in plaats
daarvan zeggen dat het verbod op chameets gelijk staat aan alle andere verbodsbepalingen waarin ze is
opgenomen? Tosfot geeft verschillende antwoorden op deze vraag.
Sommige Acheroniem, zoals de Mitzpeh Eitan, suggereren een ander antwoord. Ze zeggen dat als we zouden
veronderstellen dat we streng moeten zijn, als er reden is tot soepelheid, dan zouden we niet in staat zijn om
een vrouw die chameets zou eten op Pesach, te straffen. We zouden alleen maar veronderstellen dat ze dat
niet zou moeten doen, maar dat is niet voldoende reden om haar daadwerkelijk te straffen. De Mitzpeh Eitan
zegt dat in feite de Pri Megadiem in zijn inleiding tot Orach Chaim, inderdaad verklaart dat een vermoeden
van strengheid de mogelijkheid ontneemt om te straffen. Deze leer (dat de passoek „all” – „met inbegrip van
vrouwen” betekent) vertelt ons ook dat ze zeker straf krijgt (zie ook Pnei Jehosjoea).


