
ַהָנַּתְׁשה ִּנַמ ַהָלְיַּלה הֶּזה
Vóór Manistana wordt de sederschotel van tafel gezet en de tweede beker
wijn ingeschonken. Sommigen dekken alleen de matsot dicht, zoals op meer
plaatsen tijden de Seder.
In Dewariem 29:28 staat: ַלרָֹּתְסִּנַה ָללְֹגִּנַהְוינּוֵקלֱֹא'הת ינּוֵנָבְל ּונּות – „Het
verborgene is voor Hasjem, onze G-d, maar wat geopenbaard is, is voor ons
en onze kinderen.”

De Ari z”l zegt hierop dat de mitswot die we doen opdat anderen ons zullen
nadoen, mitswot bein adam leädam – van mens tot mens – die doen we in
het openbaar. Maar de mitswot die alleen Hasjem kan waarderen, bein adam
lemakom – tussen de mens en de Alomtegenwoordige, die doen we in het
geheim, met de nodige bescheidenheid.

Veel mensen doen het echter andersom: zij laten aan iedereen zien hoe
vroom zij zijn en hoe zorgvuldig zij de mitswot voor Hasjem doen, terwijl
zij de mitswot bein adam leädam zorgvuldig onder het vloerkleed ver-
stoppen…

ַהָנַּתְׁשה ִּנַמ ַהָלְיַּלה הֶּזה
Waarom juist deze vier vragen?

Don Isaac Abarbanel zegt: om de tegenstelling te laten zien tussen slavernij
en vrijheid:

Slavernij: Matsa en Maror

Vrijheid: indopen en leunen

Dus van elk twee voorbeelden, die in zichzelf tegengesteld zijn.

Rabbi Ephraïm Lintschutz zei: Wat verschilt deze ballingschap met alle =
beide vorige ballingschappen (die in Egypte en Babylonië)?

In de vorige ballingschappen was er eenheid onder de Joden. Nu is er ruzie.
Sekten als Sadduceeërs, Karaïten, Reform; tegenstellingen tussen Chassidiem
en niet-Chassidiem; tussen Charediem en „Moderne Orthodoxie”, enz.

Ruzie is .מצה Het verhindert de verlossing.

Een andere hindernis is de hebzucht. Het verbittert het leven van een mens.
Het berooft hem van slaap, brengt veel narigheid en ellende, brengt haat
onder vrienden: Bitterheid, dat is Maror.

Een derde obstakel voor de verlossing is dat men de reinheidswetten
overtreedt. In Egypte en Babylonië hield men zich daar nog aan, thans niet



meer. Men dompelt zich onder in de gewoonten van de tijd en zijn omge-
ving.

Ten slotte: men is lui geworden. Het kost te veel inspanning zich aan de
Joodse wetten te houden, in plaats van naar een gewoon restaurant te gaan.
Of op reis af te zien van warme maaltijden of om driemaal daags onze
gebeden te zeggen op de voorgeschreven tijden.

Men plaatst zijn eigen trots en conclusies boven de G-ddelijke wijsheid als
excuus en uitvlucht:

יןִּבֻס ְמנּוָלה ֻּכֶּזה ַהָלְיַּלַה
vanavond leunen wij allemaal

(deze ballingschap nemen we het er allemaal makkelijk van)

In de Jeruzalemse Talmoed Pesachiem, laatste hoofdstuk, eerste Misjna,
worden drie vragen genoemd:

1) Het indopen;
2) over de matsa;
3) over het pesachoffer, dat we vanavond alleen geroosterd vlees eten.

De Misjna in de Babylonische Talmoed noemt er vier:

1ste vraag: Over de matsa;
2de vraag: Over het indopen;
3de vraag: Over de maror;
4de vraag: Over het Pesach-offer

De Rambam noemt er vijf: 1) indopen; 2) matsa; 3) maror; 4) Pesach; 5)
Leunen.

De vijfde, het leunen, wordt niet in de Talmoed genoemd.

Mogelijk waren er eerst drie vragen. Rabban Gamliël zegt: over drie dingen
moet men praten: Pesach, Matsa en Maror. Dus voor drie antwoorden heeft
men drie vragen nodig. Maar er is ook de mitswa van het vertellen zelf.

In de tijd van de Tempel was het algemeen gebruikelijk om aan tafel aan te
liggen (en dus te leunen, en men leunde op zijn linker zij, om met zijn
rechter hand te kunnen eten). Het leunen tijdens de Seder was dus niets
bijzonders en gaf geen aanleiding om er vragen over te stellen. Na de
verwoesting van de Tempel kon er geen Pesach-offer meer gebracht worden
en de vraag daarna was dus niet meer relevant. Daarvoor in de plaats kwam
de vraag van het leunen, want dat was intussen in onbruik geraakt.


