Malbenhoekje
Parasja Misjpatim
Exodus 21:1-24:18
118 verzen
29 Sjewat 5777

Onderwerpen
Wetten aangaande: slaven, burgers,
schade, diefstal, bewakers etc
Gebod van sjabbatsjaar
Pelgrimsfeesten, driemaal per jaar
Gebod van de eerstelingen
Mozes gaf alle wetten aan het volk Israel
en schreef het op
Mozes ging de berg op en verbleef daar
veertig dagen en nachten

Vragenhoekje
In welk lichaamsdeel van een Hebreeuwse
slaaf werd een gaatje gemaakt?
Er zijn vier hoofdgroepen van schade. Kun je
enkele noemen?
Welke soorten straffen komen in de parasja
voor?
Kun je enkele voorwaarden noemen waar
een rechter aan moet voldoen?
Op welke drie joodse feestdagen zijn de
mannen verplicht om voor HaSjem (in
Jeruzalem) te verschijnen?
Kun je een vers uit de parasja aanwijzen
waarvan de kasjroetwetten zijn afgeleid?
(Scheiding tussen vlees en melk)

Verhalenhoekje
Een chassied, een vrome man, liep eens op de
weg en zag een man die bezig was om stenen uit
zijn veld te verwijderen. De man wierp de stenen
op openbaar terrein, op een plek waar veel
mensen langskomen. De chassied zei tegen de
man:’ Waarom doet u dat zo? Die stenen hinderen
de mensen die hier langslopen! Waarom haalt u
van het terrein dat niet van u is en brengt het naar
het terrein dat van u is?’
De man bespotte de chassied en dacht:’ Het is niet
waar wat hij tegen mij zei. Het veld is immers van
mij en de weg is niet van mij!’ De man nam de
woorden van de chassied niet ter harte en ging
door met het werpen van stenen naar het openbare terrein.

Plaatje

Wie een kuil graaft.........
De tijd verstreek en de man die eigenaar van het
veld was, verarmde en was genoodzaakt om zijn
veld aan iemand anders te verkopen. Op een dag
kwam de man langs het veld en stootte zich aan
de stenen die hij daar zelf had neergeworpen; hij
viel en verwondde zich. “Oj, oj, wat heb ik
gedaan?’, zei de man vol spijt. ‘Die chassied had
gelijk. Ik heb de stenen van het terrein dat niet
van mij was naar het terrein dat van mij is, geworpen. Het veld is niet van mij, maar de weg is van
iedereen en dus ook van mij! Oj! Jammer genoeg
heb ik niet naar de chassied geluisterd en heb ik
niet opgepast om geen schade aan andere
mensen te veroorzaken!’

Sjabbat sjaloom
Sjabbat Sjekalim

