
HALACHMA ANJA – ַלָה ַעָמְחא אָיְנא
Malbiem

De Malbiem stelt hier vijf vragen:
1. Waarom start de Haggada met deze paragraaf?
2. Waarom is deze paragraaf in het Aramees?
3. Waarom wordt de zin: לֵאָרְׂשִיא ְדָעְרַאה ְּבָאָּבה ַהָנָּׁשא ַלָכא ָהָּתְׁשַה [Dit

jaar hier, volgens jaar in het Land Israël] herhaald in de volgende
zin: יִרחֹוה ְּבָאָּבה ַהָנָּׁשי ַלֵדְבא ַעָּתַׁשָה [Dit jaar zijn we nog slaven,
volgens jaar zijn we vrije mensen]? En ook: ל ָּכ.לֻכֵיי ְויֵתין ֵיִפְכל ִּדָּכ

חַסְפִיי ְויֵת ֵייְךִרְצִּד [Laat ieder die honger heeft, komen en eten, laat
ieder die het nodig heeft, komen en Pesach vieren]?

4. Waarom nodigen wij de arme uit om te komen eten, nu het feest al
begonnen is, we onze deuren gesloten hebben, al aan tafel zitten en
de seder al begonnen zijn? Er is geen arme aanwezig om de
uitnodiging aan te nemen!

5. Hoe kunnen we eigenlijk iemand nog op Pesach avond uitnodigen
om deel te nemen aan het Pesach-offer. In traktaat Pesachiem 61a
staat dat men alleen mag slachten voor een van te voren geteld
aantal genodigden, en wie niet van te voren geteld is, mag niet
mee-eten?

Antwoordt de Malbiem:
1. In de Babylonische tijd werd deze paragraaf uitgeroepen de dag

vóór Pesach: Ieder die honger heeft, laat hem komen en mee-eten.
Later werd het als deel van de Haggada geplaatst. Om de armen
niet te beschamen werd er vooraf gezegd: dit is het brood van de
onderdrukking dat onze voorouders in Egypte aten. Daarmee werd
de arme gesuggereerd dat zij werden uitgenodigd om hun mitswa
van de matsa of van het Pesach-offer te vervullen en niet dat ze
werden uitgenodigd omdat ze arm waren.

2. De paragraaf is in het Aramees om twee redenen:
a. De armen kenden geen Hebreeuws, in Babylon was de
spreektaal Aramees.
b. Om de kinderen aan tafel uit te nodigen later, toen deze
paragraaf onderdeel was van de seder. De kinderen kenden ook
geen Hebreeuws, wel Aramees, de dagelijkse voertaal. Zij zouden
niet aan tafel komen na een uitnodiging in het Hebreeuws. Zij
speelden natuurlijk ergens in huis. Dit was een uitnodiging als:
‘Wie honger heeft, komt aan tafel!’



3. In de Babylonische ballingschap bestond de uitnodiging uit: ל ָּכ
לֵאָרְׂשִיא ְדָעְרַאה ְּבָאָּבה ַהֵנָׁשְל,הָכה ָהָּתַׁשָה,לֻכֵיי ְויֵתין ֵיִפְכִּד – Laat ieder

die honger heeft komen en eten, dit jaar nog hier [in ballingschap],
volgend jaar in het Land Israël.
Toen men terugkeerde uit de Babylonische ballingschap naar
Israël, werd ons land bezet door de Griekse Syriërs en later door de
Romeinen. De Tempel werd herbouwd en het Korban Pesach werd
weer gebracht. De zin: חַסְפִיי ְויֵת ֵייְךִרְצל ִּדָּכ [Laat ieder die het nodig
heeft, komen om van het Pesach-offer te eten] werd toegevoegd.
De zin: „Volgend jaar in Israël” verloor zijn betekenis en er werd
aan toegevoegd: יִרחֹוה ְּבָאָּבה ַהָנָּׁשי ַלֵדְבא ַעָּתַׁשָה [Dit jaar zijn wij nog
onderdrukt, maar volgend jaar zijn wij bevrijd].
De zin: ‘Laat ieder die honger heeft, komen en eten’ bleef erin,
want men moet van het feest-offer het גהָיִּגַח – eten en zich
verzadigen, alvorens men van het Pesach-offer mocht eten. De zin
‘volgens jaar in het Land Israël’ werd er ter herinnering, aan de tijd
dat men nog in Babylonië was, ingelaten en ook om de vragen van
de kinderen op te wekken.

4. en 5. zijn reeds in antwoord 1 beantwoord.


