
Bsd

Malbenhoekje

Parasja Sjmot, Exodus 1:1-6:1

Enkele vragen over de parasja:

1. Wie is er in deze parasja geboren? Wie waren zijn ouders? Wie waren zijn broer en zus?

2. Hoe heetten de vroedvrouwen? [bonus: wie waren zij in werkelijkheid?]

3. Wie haalde Mozes uit de Nijl? [bonus: wat was haar naam?]

4. Waar groeide Mozes op en waarom vluchtte hij en waarheen vluchtte hij?

5. Wie was de vrouw van Mozes en hoe heetten hun zonen?

6. Waar ontmoette Mozes HaSjem? Welke opdracht kreeg Mozes van HaSjem en welke drie tekenen 

gaf HaSjem aan Mozes?

7. Wie kwam Mozes bij zijn terugkeer naar Egypte tegemoet en wat was de uitkomst van hun bezoek 

bij Farao?

Bonusvraag:

8. Wie van de zeven herders van Israël komt niet in deze parasja voor?

De antwoorden op de bonusvragen zullen in het volgende malbenhoekje verschijnen.

De naam van het tweede boek van de Tora en de naam van de eerste parasja van het tweede boek is 

Sjmot. Het woord Sjmot betekent namen. Het woord Sjmot bestaat uit de letters sjin-mem-waw-tav en 

elk van deze letters kan als een beginletter van de volgende woorden zijn: de sjin staat voor sjabbat, de 

mem voor milah (besnijdenis), waw voor het verbindingswoord en, en de tav voor de tefilin (de 

gebedsriemen). De sjabbat, de besnijdenis en de gebedsriemen zijn de drie tekenen die het joodse volk 

van HaSjem heeft ontvangen.



Puzzel

De betekenis van de parasja Sjmot is namen. In de volgende woordzoeker komen namen uit de parasja 

voor. Wanneer je de juiste 19 namen uit de onderstaande lijst in de woordzoeker hebt gevonden dan 

blijven er nog elf letters over. Deze elf letters vormen een woord dat in de parasja voorkomt.

S E Z O M B O C A J B

R N O R A A A A O O A

M A R M A A R C M Z E

A M G S S O H I V E L

S A E I P E R J T F I

D R D P V I E L Y N E

R A I E A T A D U J Z

N Z D M R N E B U R E

T U M O S R E G I K R

Namen die in de parasja voorkomen:

Abraham, Aäron, Amram, Aser

Benjamin

Dan

Egypte, Eliëzer

Farao

Gad, Gersom

Horeb

Issaschar, Israël, Isaac

Jacob, Jozef, Jocheved, Juda, Jetro

Levi

Mozes, Midian, Miriam

Nyl

Puah

Ruben, Reuël

Simeon, Sjifra

Tzippora

Zebulon

Sjabbat sjaloom,

Jaïr
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Malbenhoekje

Parasja Wa'era, Exodus 6:2-9:35

Vragen over de parasja:

1. Wie waren 137 jaar bij hun overlijden?

2. Wie was de vrouw van Aäron? Wie waren hun kinderen?

3. Hoeveel kleinkinderen had Levi?

4. Hoeveel plagen komen er in de parasja voor?

5. Wat is de naam van de rivier in Egypte?

6. Welk reptiel wordt in de parasja genoemd?

De antwoorden op de bonusvragen uit malbenhoekje parasja Sjmot:

 

2. De vroedvrouwen waren Sjifra en Puah. Sjifra is Jocheved en Puah is Miriam (er zijn er 

die zeggen dat Puah Elisjeva is. Elisjeva was de vrouw van Aäron).

3. De dochter van Farao haalde Mozes uit de Nijl. Haar naam was Batjah. [1Kronieken 4:18]

8. De zeven herders van Israël zijn Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Aäron en David. In 

parasja Sjmot komen zes herders voor. Koning David is de enige die hier ontbreekt.

De oplossing van de woordzoeker is braamstruik

'En deze zijn de namen van de zonen van Levi naar hun generaties: Gersjon en Kehat en 

Merari en de jaren van het leven van Levi waren honderd en zevenendertig jaren.' Exodus 

6:16

Rasji schrijft hierbij het volgende commentaar: 'En de jaren van Levi's leven: Waarom 

werden de jaren van Levi geteld? Om ons het aantal de jaren van de slavernij te laten 

weten. Zolang nog één van de stammen in leven was, was er nog geen slavernij, zoals het 

gezegd is: 'Nu was Jozef dood evenals al zijn broers...' en vervolgens staat er, 'En er stond 

een nieuwe koning in Egypte op....' (Exodus 1:6, 8) en Levi leefde het langste van alle 

broers. 

Bij de luizenplaag bracht HaSjem veertien soorten luizen over de Egyptenaren. [Tana debe 

Elijahoe]

Bij de plaag van de hagel staat geschreven 'diegene die van de dienstknechten van Farao 

het woord van HaSjem vreesde bracht zijn slaven en zijn kudden onderdak- dat is Job. 

(Exodus 9:20)

En wat er in het volgende vers geschreven staat: 'en diegene die geen acht sloeg op het 

woord van HaSjem en zijn slaven en zijn kudden in het veld liet- dat is Bileam. (Exodus 9:21)

[Afkomstig uit Targum Jonathan]
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Puzzelhoekje

Vul de tien plagen in: eerstgeboren, duisternis, 
sprinkhaan, veepest, steenpuist, wilde dieren, hagel, 
luizen, kikvorsen en bloed

Sjabbat 
sjaloom

Jair



OBB

OBO

OBBB

BO

OO

BOBB

OBO

OOBB

OOBOB

BB

BBOO

BBOB

Bsd

Bonairo

De naam van de parasja luidt Bo
Bonairo is gebaseerd op de rekenkundige puzzel binairo
In plaats van de gebruikte cijfers 0 en 1 in binairo is hier in Bonairo gebruik 
gemaakt van de letters B en O, de letters van de parasja
De regels voor Bonairo zijn overeenkomstig de regels van binairo
Elke rij en elke kolom bevatten 6 B's en 6 O's
Er mogen niet meer dan twee B's of twee O's naast elkaar of onder elkaar 
staan
Geen enkele rij is identiek aan een andere rij en geen enkele kolom is identiek 
aan een andere kolom
Een hint: omdat er geen drie identieke letters naast elkaar mogen voorkomen, 
kun je tussen twee identieke letters de andere letter invullen. Wanneer er twee 
identieke letters naast of onder elkaar staan dan kun je de andere letter 
ernaast invullen

 

Succes

Sjabbat sjaloom

Jair
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Malbenhoekje parasja Bo

Exodus 10:1-13:17

Vragen over de parasja:

1. Hoeveel plagen komen er in de parasja voor? En welke plagen waren dat?

2. Wat is het aantal verzen van parasja Bo?

3. Over het Pesachoffer. Welk dier werd er geofferd? Op welke dag moest dit dier al apart gezet 

worden? Op welke dag moest het geofferd worden? Op welk tijdstip van de dag moest het geofferd 

worden? Wat moest er met het bloed van het pesachoffer gedaan worden? Wie mocht er van het 

pesachoffer eten? Wat moest er met de restanten gebeuren? 

4. Bonusvraag: wie weet waarom juist dit dier voor het pesachoffer werd gebruikt?

5. Hoeveel dagen duurt Pesach? Wat is verboden op Pesach te eten? Wat mag wel gegeten worden?

6. Hoeveel jaar woonde het volk Israël in Egypte?

7. Hoe heet de nacht waarop het volk Israël Egypte uittrok?

8. Welke dieren komen in de parasja voor?

Toen de kinderen van Israël druk bezig waren met het bijeen verzamelen van goud en zilver van de 

Egyptenaren, hield Mozes zich bezig met de kist van Jozef en met het cederhout dat aartsvader Jacob 

naar Egypte had gebracht voor de bouw van de tabernakel.

De Hebreeuwse letters van het woord sprinkhaan arbeh (alef-resj-bet-heh) kunnen als HaSjem bara' 

worden gelezen. Dat wil zeggen: 'HaSjem heeft geschapen'. De sprinkhaan voert enkel en alleen de 

opdracht van HaSjem uit.

Het bloed dat op de deurposten gestreken moest worden, werd van de binnenkant met bloed bestreken 

opdat de kinderen van Israël dit teken van binnenuit konden zien.

In Exodus 12:40 staat dat het volk Israël vierhonderd en dertig jaar in Egypte heeft gewoond. In 

werkelijkheid heeft het volk Israël tweehonderd en tien jaar in Egypte gewoond. De berekening van het

aantal jaren slavernij begon bij aartsvader Abraham bij het verbond van de delen. (Genesis 15:13)

De vierhonderd jaar die in Genesis 15:13 wordt genoemd is de periode vanaf de geboorte van Isaac die 

dertig jaar na het verbond van de delen werd geboren.  

De lossing van de eerstgeboren zoon is een herinnering aan de tiende plaag die de eerstgeborenen in 

Egypte overkwam.

En waarom werd juist het eerstgeboren mannetje van de ezel uitgekozen om gelost te worden? Rasji 

schrijft hier dat de eerstgeborenen van de Egyptenaren met ezels werden vergeleken. Een andere reden 

voor de lossing van de eerstgeboren mannetjes van de ezels is dat de ezels de kinderen van Israël 

hebben geholpen en al hun goud, zilver en ander bezit uit Egypte hebben gedragen.

Sjabbat sjaloom

Jaïr



Exodus 17:6

...en zul je op de rots slaan en er zal water uit 
komen.... 

Sjabbat sjaloom

Jair

Zoek de acht verschillen.
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Malbenhoekje parasja Jitro

Exodus 18:1-20:23

Enkele vragen over de parasja:

1. Hoeveel namen had Jitro en kun je deze opnoemen?

2. Wie kwamen met Jitro mee in de woestijn?

3. Welk advies heeft Jitro aan Mozes gegeven?

4. Hoe moest het volk Israël zich op de gave van de Tora voorbereiden?

5. Is de aanspreekvorm van de tien geboden in het enkelvoud of in het meervoud? Kun je hier ook een 

reden voor bedenken?

6. Kun je enkele van de tien geboden noemen?

Antwoord op de bonusvraag van parasja Besjalach:

Amalek was de kleinzoon van Ezau. Amalek was een bastaard en deinsde nergens voor terug. Amalek 

staat ook voor het woord twijfel. Op het moment dat de emunah van het volk Israël verzwakt springt 

Amalek op en bevecht het joodse volk. Dat geldt tot op de dag van vandaag en wij hebben onze handen

en ogen in onze zwakke momenten op HaSjem te richten voor versterking van de emunah.

'En heel het volk zag de stemmen en de vuurtoortsen, en de stem van de ramshoorn en de rokende berg 

en het volk zag en beefde en zij gingen ver weg staan.' (Exodus 20:15)

Rasji schrijft hier: 'En heel het volk zag' dat leert ons dat er geen enkele blinde aanwezig was. En waar 

leren wij dat er geen stomme onder hen was? Er staat geschreven: 'en heel het volk antwoordde' 

(Exodus 19:8), en waar leren wij dat er geen dove onder hen was? Er staat geschreven: 'Wij zullen doen

en horen.' (Exodus 24:7)

Bsd

Malbenhoekje Toe BiSjwat 5776

Deze week was het Toe BiSjwat, het nieuwjaar voor de bomen.

Naar aanleiding van dit nieuwjaar hebben wij enkele raadsels over vruchten samengesteld.

Doe je mee?

1. Met hoeveel vruchten is het land Israël gezegend? Kun je enkele van deze vruchten noemen?

2. Mijn schil is groen en van binnen ben ik rood. Welke vrucht ben ik?



3. Mijn schil is geelgroen en ik hoor bij de citrusfamilie. Wie ben ik?

4. Binnenin mij is een pit en mijn kleur is oranje. Wie ben ik?

5. Ik ben wit van binnen en ik heb een harige schil. Wie ben ik?

6. Mijn schil heeft stiekels en ik ben zoet van binnen. Wie ben ik?

7. Ik ben bruin en ik heb de vorm van een zwaard. Wie ben ik?

Sjabbat sjaloom,

Jaïr
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Malbenhoekje parasja Misjpatim

Exodus 21:1-24:18

Enkele vragen over de parasja:

1. Welke vormen van schade worden in de parasja genoemd?

2. Welke straffen komen in de parasja voor?

3. Welke soorten van bewakers komen in de parasja voor?

4. Hoeveel verzen heeft deze parasja?

Antwoorden op de raadsels van malbenhoekje parasja Jitro:

1. Het land Israël is met zeven soorten vruchten gezegend: tarwe, gerst, druiven, vijgen, dadels, olijven 

en granaatappels.

2. Watermeloen.

3. Citroen, pomelo.

4. Abrikoos, perzik.

5. Kokosnoot.

6. Cactusvijg.

7. Johannesbroodboom.

De naam van de parasja luidt Misjpatim. Naast regels en wetten betekent dit woord in het Hebreeuws 

ook zinnen. In de volgende zinnen zijn woorden die met de parasja hebben te maken, verborgen. In 

elke zin is één woord verborgen. De woordenlijst onderaan de zinnen dient als hulpmiddel.

Een voorbeeldzin: Dat aardige meisje begreep de opdracht niet en daarom heeft zij de eerste linge niet 

afgerond. (eerstelingen)

1. Volgens de joodse wet is het noodzakelijk om de gewassen sla af te drogen.

2. In de Friese plaats Appelscha dempt de gemeenteraad wekelijks de putten.

3. Die intelligente jongen maakt helaas die fout keer op keer.

4. De schoonmoeder van Jozef houdt weleens van een hartig eitje bij de avondmaaltijd.

5. De Europese euro is soms meer geld waard dan de Canadese dollar.

6. Koningin Vasti ervoer haar afzetting als koningin als een nederlaag.

7. In deze asla vinden de kleine buurjongens altijd wat van hun gading te pas komt.

8. In het centrale gebouw van Bellevu Urbanus wordt overmorgen voor alle middelbare scholen een 

wedstrijd over het boek Genesis gehouden.

9. Meester Albewa: 'Keratine is een hoornachtige stof dat onder andere in schubben, nagels en veren 

voorkomt.'

10. Dat kind kon de volgende woorden al op jonge leeftijd zeggen: HaSjem, zegen, grootvader, exodus,

tuinbroek, uilebril en limousine.

Eigendom, schade, moedermelk, slaaf, slavin, berg, verbond, slaven, geitje, ezel, dief, oog, tand, stier, 

vuur, veertig, eigenaar, eerstelingen, bewaker, behoeder, kuil, put, smeergeld, altaar, wolk, heks.

Sjabbat sjaloom, 

Jaïr
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Malbenhoekje Teroemah

Exodus 25:1-27:19

96 verzen

Enkele vragen over de parasja:

1. Welke voorwerpen stonden in de Tabernakel?

2. Welke voorwerpen stonden in de voorhof?

3. Hoeveel armen had de kandelaar?

4. Wat waren de afmetingen van de ark?

5. Hoeveel dakbedekkingen had de tabernakel?

6. Wie had de kandelaar gemaakt?

7. Welke metalen werden voor de Tabernakel en de voorwerpen gebruikt?

8. Welke kleuren van wol werden voor de Tabernakel gebruikt?

De planken voor de tabernakel waren van cederhout gemaakt (Exodus 26:15). Waarom juist cederhout?

HaSjem wilde ons hiermee het volgende voor alle komende generaties leren. Wanneer een mens zijn 

huis van hout van een vruchtdragende boom wil maken dan zal HaSjem zeggen: '...en wat met de 

Koning, de Koning van alle Koningen tot Wie alles toebehoort en Die de opdracht gaf om de tabernakel

van cederhout, een boom die niet vruchtdragend is, te maken! Des te meer hebben jullie rekening te 

houden met het soort hout om jullie huis te maken!

De letters in de volgende woorden hebben niet hun juiste plaats gevonden. Probeer de letters in de 

juiste volgorde te plaatsen. Alle woorden komen in de parasja voor.

Rabteklena

moteerha

bijcheernun

poerk

dakenrala 

geelihi

reedcuhot 

hovorfo                                                                   

goehvanrols 

boetronod 

kostnekdraga 

ijdomonorak 

koukvetnest 

ratala 

prielan 

nenklap 

Sjabbat sjaloom,

Jaïr
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Malbenhoekje Tetsaweh

Exodus 27:20-30:10

101 verzen

Enkele vragen over de parasja:

1. Hoeveel kledingstukken behoren tot de hogepriester? Kun je enkele van de kledingstukken noemen?

2. Hoeveel kledingstukken droegen de gewone priesters? En welke kledingstukken zijn dat?

3. Wie was de hogepriester?

4. Wie waren de gewone priesters?

5. Wanneer werd het dagelijks offer geofferd? En wat werd er geofferd?

6. Wat is de toonplaat? Wat stond daarop geschreven? Wie droeg de toonplaat? Op welk lichaamsdeel 

werd de toonplaat gedragen?

7. Hoelang was de gordel?

8. Welke kostbare edelstenen werden voor de borstplaat gebruikt? Welke namen waren op deze stenen 

geschreven?

9. Aan welk kledingstuk hingen de vormen van granaatappels?

10. Welke straf stond op de priester bij wie één van de kledingstukken ontbrak?

'Aan de mantel hingen 72 granaatappels en 72 belletjes en er zijn er die zeggen 36 granaatappels en 36 

belletjes.' (Talmoedtractaat Zewachim 88)

In malbenhoekje van parasja Teroemah zijn in het puzzelhoekje twee fouten geslopen. Bij het 'woord' 

boetronod moet nog een letter n toegevoegd worden en bij het 'woord' ijdomonorak moet de letter z 

worden toegevoegd. Hiervoor onze verontschuldigingen!

Probeer de tien verschillen in de plaatjes op de volgende pagina te vinden.

Sjabbat sjaloom,

Jaïr
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Malbenhoekje Ki Tisa

Exodus 30:11-34:35

139 verzen

Enkele vragen over de parasja:

Kies het juiste antwoord of de juiste antwoorden die tussen de haakjes staan:

1. Het waterbassin was gemaakt van (goud-zilver-koper) en stond in (het Heilige-het voorhof-het 

Heilige der Heiligen).

2. De zalfolie werd gebruikt voor het zalven van (Aäron en zijn zonen- de tabernakel en de 

bijbehorende voorwerpen- Mozes en het volk Israël)

3. Het wierookoffer bestond uit onder andere uit (olijfolie, balsemsap, hars, lavendel, rozenextract).

4. (Betsalel-Uri-Chur) uit de stam van (Ruben-Juda-Menasse) en (Achisamach-Nadav-Oholiab) uit de 

stam van (Simeon-Dan-Naftali) werden aangesteld om de Tabernakel en de bijbehorende voorwerpen 

te maken.

5. (Vrijdag-Zaterdag-Zondag) is de wekelijkse joodse rustdag.

6. Het zevende jaar heet (jubeljaar-oogstjaar-sjabbatsjaar).

7. Mozes ging in totaal (1-2-3) keer de berg Sinaï op.

8. De grote zonde die in deze parasja beschreven is betrof het maken van (de stenen tafelen-het gouden 

kalf- de halve sjekel- de gouden cherubijnen).

9. De drie joodse pelgrimsfeesten zijn (Nieuwjaar-Grote Verzoendag-Loofhuttenfeest-Poerim-Pesach-

Omertelling-Wekenfeest).

10. In de joodse keuken is het verboden om melk en (boter-vis-vlees) samen te bereiden.

Dit jaar 60 dagen extra vrolijk zijn omdat er twee maanden Adar zijn!

Deze week was het Poerim Katan, een kleine Poerim en in de volgende maand wordt de echte Poerim 

gevierd.

Op de Talmoed Tora werd Poerim Katan met een kleine Poerimmarkt gevierd. De kinderen hebben in 

de afgelopen weken voor goed gedrag, voor het doen van goede dingen en voor uit het hoofd leren van 

regels uit het chassidische boek 'Tanya' 'dollars' gekregen. Met deze verdiende 'dollars' konden de 

kinderen van alles naar believen op de kleine Poerimmarkt kopen en verkopen en loten kopen voor 

allerlei prijsjes.

Na de Poerimmarkt werden alle 'dollars' ongeldig verklaard. Wat hebben dollars met Poerim te maken? 

Wel, de getalswaarde van het woord 'dollar' en het woord 'Amalek' is in het Hebreeuws identiek: 240. 

Het is een mitswa, met name op Poerim, om elke herinnering aan Amalek uit te wissen: Haman, een 

hoofdpersoon in de rol van Esther die op Poerim wordt gelezen, was namelijk een nakomeling van 

Amalek.

De doolhof op de volgende pagina: Help Mozes de berg Sinaï te beklimmen om de hemel te bereiken.

Sjabbat sjaloom,

Jaïr



א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

mozes



Geven

Hard

Voor

Eind

Laatste

Zacht

Altijd

Rijk

Hier

Kort

Het tegenovergestelde van 
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Malbenhoekje parasja Wajaqhel
Exodus 35:1-38:20
Verzen 122

Enkele vragen over de parasja

 ?          Wie was de moeder van Hur
?Wat brachten de vorsten aan de tabernakel

?Tot welke stam behoorde Oholiab
Welke voorwerpen en onderdelen van de tabernakel werden in 
deze parasja gemaakt

?Tot welke stam behoorde Betsalel
?Hoeveel planken bevatte de omheining van de tabernakel

?

●

●

●
●

●

●

Sjabbat sjaloom
Jair
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Malbenhoekje parasja Piqoedee

Exodus 38:21-40:38

92 verzen

Nadat de tabernakel was opgericht en alle voorwerpen op hun plaats stonden begon Mozes met de 

inwijding van de tabernakel en van de priesters. Daarna daalde de wolk op de tabernakel als een teken 

dat de G-ddelijke Verschijning op de tabernakel begon te rusten.

Afsluiting van Choemasj Sjemot, het boek Exodus

Wat hoort er niet bij en waarom?

Parasja Sjemot Exodus 1:1-6:1

Mozes- Aäron- Jozef- Mirjam

 

Vroedvrouw- Puah -Tsipporah- Sifra

Parasja Wa'era Exodus 6:2-9:35

Horeb- Mozes-brandende braamstruik-Aäron

Kehat-Merari-Aäron-Gersjon

Kikvorsen-wilde beesten-hagel- duisternis

Parasja Bo Exodus 10:1-13:16

Sprinkhaan-bloed-duisternis- eerstgeborenen

Pesach-Nisan-pesachoffer-nieuwe maand

Zuurdesem-ongezuurde broden-pesach-toonbroden

Parasja Besjalach Exodus 13:17-17:16

Soekkot-Etham-Pithom-Migdol

Het lied van Mozes- Abraham-Schelfzee-doortocht

Manna-kwakkels-water-Mara



Parasja Jitro Exodus 18:1-20:23

Gersjom-Eliëzer-Tsippora-Elisjeva

Tien geboden-Horeb-Sinaï-tien plagen

Parasja Misjpatim Exodus 21:1-24:18

Dief-kuil-vuur-slaaf

Wetten-rechtspraak-geboden-verboden

Parasja Teroemah Exodus 25:1-27:19

Voorhof-Heilige der Heiligen-ark-Het Heilige

Kandelaar-cherubijnen-tafel van de toonbroden-wierookaltaar

Parasja Tetsaweh Exodus 27:20-30:10

Tuniek-tulband-efod-gordel

Toonplaat-borstplaat-kostbare edelstenen-efod

Parasja Ki Tisa Exodus 34:11-34:35

Eerste stenen tafelen-gouden kalf-Mozes-Oholiab

Wekenfeest-sjabbat-loofhuttenfeest-pesach

Parasja Wajaqhel Exodus 35:1-38:20

Oholiab-Hur-Uri-Betsalel

Waterbassin-brandofferaltaar-zalfolie-voorhof

Parasja Piqoedee Exodus 38:21-40:38

Goud-koper-lood-zilver

Twaalf stammen-efod-kostbare edelstenen-mantel

Sjabbat sjaloom, Jaïr



ASITIKHHDZNH

EUAMAOENBWCA

FONRVWFBGAYM

WEEBADEGLJFE

HAESMYBAEAAO

WOTMBUJBOKYR

TETMESRESHPE

TPONEOOTTEWT

PMRBUOPADLQV

MITAPJSIMQHM

BQINTTOMEJSV

VMJBPIQOEDEE

WOORDZOEKER 

NAMEN VAN DE PARASJA'S VAN HET BOEK 

SJEMOT/EXODUS

SJEMOT, WAERA, BO, BESJALACH

JITRO, MISJPATIM, TEROEMAH

TETSAWEH, KI TISA, WAJAKHEL

.PIQOEDEE

HIERMEE HEBBEN WIJ HET BOEK 

SJEMOT/EXODUS 

AFGESLOTEN

CHAZAQ, CHAZAQ WENITCHAZAQCHAZAQ, CHAZAQ WENITCHAZAQ
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