Bsd
Malbenhoekje parasja Besjalach
Exodus 13:17-17:16
Vragen over de parasja.
1. Wie zei het lied van de zee met de vrouwen?
2. Hoe werd het bittere water weer zoet gemaakt? Hoe heet de plaats waar dit gebeurde?
3. Wat at het volk Israël in de woestijn? Welke smaak had het?
Hoeveel ontving het volk Israël hiervan en op welke manier ontvingen zij het?
Hoe en hoeveel ontving het volk Israël dit eten voor sjabbat?
4. Wie ondersteunde de handen van Mozes tijdens de oorlog tegen Amalek?
5. Welke plaatsen deed het volk Israël in deze parasja aan?
Bonusvraag : Wie was Amalek?

Antwoord op de bonusvraag van malbenhoekje Bo:
Het dier dat de kinderen van Israël als pesachoffer moesten slachten was een lam. Waarom juist een
lam? De lam was namelijk de afgod van de Egyptenaren.
Denk ook maar eens aan de 'heilige koe' in India. Wanneer iemand in India een koe aanraakt dan staat
daar een zware straf op. Laat staan wanneer iemand een koe in India wil slachten!
De kinderen van Israël waren dus zeer stoutmoedig om juist het dier dat de afgod van Egypte was in
huis te nemen en vervolgens op gebod van HaSjem op de bestemde tijd te slachten!!

'En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en HaSjem voerde de zee de hele nacht met een harde
oostenwind en Hij maakte de zee tot een droog land en het water spleet.' (Exodus 14:21)
'Niet alleen het water van de Schelfzee spleet, maar alle wateren over de hele wereld spleten op dat
moment. (Rasji)
Dus ook het water in de vissekom en het water in de waterketel!

Op de zevende dag van het Pesachfeest wordt de doortocht door de Schelfzee in de synagoge gelezen.

Exodus 17:6
...en zul je op de rots slaan en er zal water uit
komen....

Zoek de acht verschillen.
Sjabbat sjaloom
Jair

