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Misjloach manot, waar staat het en wat is het 
 
 
Uit: Megilat Ester: 
 
Op deze dagen moesten zij feestvieren, en elkaar geschenken sturen,  
en vooral de armen niet vergeten     MEGILAT ESTHER 9:22 
 

 

Uit: Mijn Joodse Jaar (Sja´ar lesboek 8-10 jaar) 
 
MISJLOACH MANOT 

 

Iedereen was blij, toen Ester en Mordechai de Joden van Perzië hadden gered. 
Zij vierden dat door elkaar lekkere dingen te sturen.  

 
Deze gewoonte bestaat nog steeds. Wij noemen het: misjloach manot, 
‘geschenken sturen’. Je kunt mandjes met fruit en lekkers aan vrienden of 

familie brengen of sturen. Ook kun je geld geven aan mensen die het nodig 
hebben. Zo laat je zien dat je dankbaar bent dat de Joden zijn gered. Zo deel je 

de blijdschap van Poerim met anderen.  
 

 

Uit Joods leven (Sja´ar lesboek gebruikt in BM klas) 
 
Het geven van voedsel 

Het tweede onderdeel van het Poeriemvoorschrift is dat we geschenken aan 
elkaar moeten geven, de misjloach manot. In de loop van de tijd ging dat 
betekenen dat je voedsel moest geven. Het is een heel oud gebruik. Het gebruik 
ontstond al voordat Poeriem een feestdag werd. In Tenach staat bijvoorbeeld dat 
iedereen heel blij was toen Ezra de Tora aan de Joden van Jeroesjalajim voorlas. 

Om hun blijdschap te tonen werden er misjloach manot gestuurd. Dat wordt nog 
steeds zo gedaan. 

 
Geschenken aan de armen 
Het derde onderdeel van het Poeriemvoorschrift gaat over ‘geschenken geven 

aan de armen’. Omdat er staat ‘geschenken’ en niet ‘geschenk’ zeggen de 
rabbijnen dat wij tenminste aan twee arme mensen tsedaka moeten geven. En 

ook de arme die met Poeriem tsedaka krijgt, moet zelf aan andere armen geven. 
Samen delen is zo belangrijk dat iedereen eraan moet deelnemen. 
De chassidische rabbijn van Parijs had de gewoonte op de dag na Poeriem alle 

armen van de stad naar zijn huis te roepen om hen eten en geld te geven. Hij 
legde uit dat iedereen zo druk bezig was de armen met Poeriem tsedaka te 

geven dat ze helemaal vergaten de armen iets te geven op de dag erna. Maar 
armen hebben elke dag hulp nodig. Daarom hield hij een deel van zijn tsedaka 
apart om het de dag na Poeriem te geven. 

In grote steden is het moeilijk om de traditie om iedereen persoonlijk te geven 
vol te houden. Daarom hebben wij andere manieren ontwikkeld om de mitswa 

van tsedaka, niet alleen op Poeriem, maar het hele jaar door te vervullen. 
 

 

Opdracht:  
Bedenk een misjloach manot project met de klas om met Poeriem uit te voeren. 
 
I.p.v. misjloach manot naar vrienden en bekenden sturen mag je met de klas 
ook een tsedaka project bedenken voor Poeriem. 


