
MAHARAL <–> ABARBANEL

Dit is het armenbrood (Abarbanel)

Dit is het arm en simpel brood (Maharal)

A: Waarom wordt de Matsa armenbrood genoemd? Sommigen zeggen
omdat het aan onze armoede in Egypte doet herinneren, maar dat is niet
waar, want de matsa herinnert ons aan de bevrijding, niet aan onze
armoede. Matsa verteert langzamer en zo duurt het langer voor men
weer honger krijgt. Daarom eten de armen het graag, het verzadigt hen
langer. En ook omdat matsa niet rijst, maar laag blijft, ziet het er
armelijk uit. De Egyptenaren gaven hun Joodse slaven matses te eten
omdat ze hen zo minder te eten hoefden te geven.

M. De Maharal is het hier niet mee eens. Lèchèm oni betekent niet
alleen arm, eenvoudig brood, het betekent ook „brood der vertelling",
brood waar over verteld wordt, zoals de gemara in Pesachiem 115b

zegt:

.ֶלֶחם ֶׁשעֹוִנים ַעַליו ְדָבִרים De heer des huizes maakt hiermee duidelijk
aan het begin van de avond dat de hagada over de matsa zal verteld
worden .

Wat betreft de verklaring van Abarbanel, die vindt de Maharal hoogst
onacceptabel. Ten eerste is het helemaal geen vastgesteld feit dat arme
mensen matsot preferen boven brood en ten tweede staat er nergens
geschreven dat de Egyptenaren hun Joodse slaven matsot voerden: ze
gaven hun helemaal geen voedsel, zelfs geen stro om de tichelstenen te
maken. Nee, het wordt „arm brood" genoemd omdat het arm van
samenstelling is: er zit geen gist in. Het is eenvoudig, simpel brood.

Een vrij mens, aldus de Maharal, heeft het eenvoudiger dan een slaaf;
dat is de paralel met het eenvoudige brood. Daarom eten wij matsa.
Bovendien verlieten de Joden Egypte in haast, en ook dat is, volgens de
Maharal, gerelateerd aan onafhankelijkheid en vrijheid.

Eenvoud en armoede passen niet in onze aardse, gecompliceerde
wereld, maar wel bij de wereld van de nivdal, de wereld van de
G'ddelijke kracht, die de verlossing uit Egypte bewerkstelligde. Daarom
past het arme, eenvoudige brood bij de Seider. Ter vergelijking: de
Hoge priester, die normaal in rijke, met goudversierde kleren rondliep,
was op Jom Kippoer slechts gekleed in een linnen kleed als hij het



Allerheiligste binnenging. Bovendien: In Sjemot 12: 39 staat dat het
deeg dat de Joden bakten toen ze Egypte uitgingen, geen tijd had om te
rijzen, omdat ze zo'n haast hadden. Maar er staat ook geschreven dat
Hasjem Israël gebood matses te eten. Kennelijk wist Hasjem dat het
brood geen tijd zou hebben om te rijzen. Nivdal is tijdloos, en daarom
moest de Exodus in haast geschieden en daarom ook moeten de matses
in haast gemaakt worden.

Hasjem voorspelde aan Awraham Avinoe:

1. dat zijn nakomelingen slaven zouden zijn in Egypte. Dat
memoren wij met de marror.

2. dat de Egyptenaren berecht zouden worden. Dat memoreren wij
met het pesach offer, zoals er staat in Sjemot 16: 3:

„De nacht dat Hij de Egyptische eerstgeborenen slachtte,
slachtte Israël hun pesach lam.

3. dat zijn nakomelingen Egypte uit zouden trekken in grote welvaart.
Dat wordt herdacht met de matsa. Zo was de matsa reeds vele
generaties eerder gepland. En omdat deze planning voortkwam uit de
nivdal niveau, moest dat haastig gebeuren. Daarom ook het haastige
vertrek. Maar zelfs als het vertrek niet haastig zou zijn geweest , had
de matsa toch geen tijd gehad om te rijzen.


