
HALACHMA ANJA

(HaRav Salanter)

Bij het bakken van Matsot voor Pesach moet men buitengewoon
voorzichtig zijn dat het deeg niet zal rijzen. Rav Israël Salanter was
gewend zijn matsot zelf te bakken. Eens was hij niet in staat aanwezig
te zijn en zijn leerlingen zouden zijn taak overnemen en toezicht
houden op het bak proces. Ze vroegen hun leraar of er nog iets was,
waar op zij speciaal moesten letten opdat de Matsot kosjer zouden zijn.
Rav Israël gaf hun daarop instructies om vooral de weduwe, die het
deeg kneedde, niet te haasten, want door haar enig soort pijn te
veroorzaken was een overtreding van het Tora verbod om weduwen en
wezen te onderdrukken.

Rav Salanter voegde aan zijn waarschuwing nog toe: De stringente
voorschriften voor Pesach zijn niet voldoende garantie voor een kosjere
Pesach. Daar hoort een even nauwgezetheid bij met betrekking tot ons
gedrag tot anderen.

Men kan zich nu afvragen: de Joden onderdrukken toch geen weduwen
en wezen?

Het woord ָמְצֹות – matsot – heeft dezelfde letters als ִמְצּוֹת – mitswot. De
wijze waarop men Matsot bakt, kan weergeven hoe we onze mitswot
vervullen. D.w.z., de vraag is in hoeverre de mitswot die we doen, soms
gedaan worden, ten koste van anderen. Zoals een gemeenschapswerker,
(kehilla bestuurder of vrijwilliger) die, om zijn doel te bereiken, ieder
die het niet met hem eens is, belastert. Of iemand, die extra vroeg op
staat om te gaan dawwenen, en daarbij zijn hele familie wakker maakt.

Rav Israël Salanter was erg fel op mensen die, ten einde hun mitswot in
alle vroegte te beginnen, hun vrouw en kinderen wakker maakten.
Iemand van zijn slaap beroven is diefstal. Verboden door Tora. En een
mitswa, die op diefstal of een andere overtreding gebaseerd is, is geen
mitswa. Wie mitswot doet, en daarbij anderen krenkt, overtreedt Tora.
Vandaar dat advies van Rav Salanter om de weduwe niet op te jagen.
Door anderen te kleineren worden we zelfs groter, opgeblazen
chameets. Dan krijgen we geen goede matsot. Rav Samson Raphaël
Hirsch wees ons er op hoe G-d de menselijke ziel gevoelig gemaakt
heeft voor iedere vernedering. Moderne kwelgeesten, zowel in dee
martel kampen van de tweede wereld oorlog als in de gevangenissen



van vele landen vandaag de dag, weten hoeveel effect vernedering op
een mens heeft. En de psychiaters die deze slachtoffers daarvan
behandeld hebben, schreven er boeken over, hoe veelvuldige en
langdurige vernedering vaak blijvend effect heeft op iemands
persoonlijkheids structuur. Halachma ’anja Wordt in de hagada van Dr
Hausdorff heel goed vertaald met het brood der vernedering.

Bij vele seiders is het de gewoonte om hier met een pakje matsot in een
servet gebundeld, hangend over de schouders, rond de tafel te lopen
onder het zingen van Halachma ’anja, alsof zij daarmee zeggen willen:
dit is mijn pakketje met vernedering wat ik ooit te verwerken heb
gehad.

Zo heeft ieder zijn eigen pakketje. Op deze dag worden we eraan
herinnerd om met de bluf – de chameets uit ons eigen hart – ook de
עניה לחמא van de ander te verlichten, en ons bij de uitvoering van onze
mitswot, maar ook in het dagelijkse leven, niemand te vernederen. Dan
pas zijn wij echt vrije mensen. Wie zich nu nog moet verheffen over de
ruggen van anderen is nog een slaaf, mogen wij allen ook in dit opzicht
volgend jaar vrije mensen zijn.


