
Matsa = Lechem Oni

Twee verklaringen: brood der armen en brood waarover geantwoord
wordt op vragen.

Brood der armen: of armoe.

Welke armoe? Verschillende verklaringen:

1. Wij aten matsot in Egypte want wij waren arm en dat kregen wij te
eten van Paro’.

2. Wij hadden haast bij de uittocht en hadden geen tijd om het brood te
laten gisten en rijzen.

3. De matsa ziet erzelf armoedig en nederig uit, tegenover de
opgeblazen broden.

Nederigheid is de belangrijkste eigenschap:

- Mosjé Rabbeinoe was nederig.

- Het was de enige mida –eigenschap – die Hasjem verlangde
van Par’o van al de vermaningen van Mosjé: „Wees nederig en
erken Mij”.

4. Maharal: De matsa is eenvoudig, bestaat uit het minimum. Dat past
bij de nivdal, de afgescheiden wereld waarin wij uit Egypte zijn
gevoerd. Het past bij de hogere wereld die vrij is van de aardse
complicaties. Het past bij de witte kleren die de Kohen Gadol droeg
als hij het allerheiligste inging. Het past bij onze witte kleren op Jom
Kippoer. Het past ook bij het Mincha offer dat uit meel bestond en
geen chameets mocht bevatten. Het symbool van nederigheid en
bescheidenheid dat ieder siert.

5. Het armenbrood, want een arme heeft honger en geen tijd om te
wachten tot het brood gerezen is. Hij eet het nu!

Armoe en nederigheid gaan gepaard aan wijsheid. Wie veel Tora leert,
krijgt steeds meer bewondering voor de onbegrensde wijsheid van
Hasjem's schepping en voelt zich nog nederiger en kleiner. Vanavond
leren wij veel en voelen wij ons klein bij de grote wonderen die Hasjem
voor ons verricht heeft, als wij vertellen over de uittocht uit Egypte
over Lechem 'Oni.

Op de Seder schotel symboliseert de Matsa het Pesach-Lam dat



geofferd werd in de tijd van de Tempel. Waarom kozen onze geleerden
Matsot? (Het wordt als afikoman gegeten, dat in plaats van het
Pesachlam gegeten wordt).

Een verklaring is: Wij treuren dat wij geen offer meer kunnen brengen,
ten gevolge van de onderdrukking der volkeren.

Matsa is het symbool van de onderdrukking der Egyptenaren en het
symbool van de overgang naar de vrijheid. Dus wat is logischer dan
matsot te nemen als symbool van het verboden offer, met de hoop van
de toekomstige verlossing.

De bron van de verplichting om over de uittocht te vertellen is Sjemot
13:8:

.ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים'ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה:ְוִהַּגְדָת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור


