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1. Which father and daughter are mentioned in this week’s פרשה? 

2. Which part of this week’s פרשה happened before פרשת במדבר? Prove it. 1 

3. Which two people mentioned in this week’s פרשה are not mentioned 

anywhere else in the תורה? 

4. List two events in which ה'  comes down in a cloud in this week’s פרשה. 

5. Who in this week’s פרשה is referred to as a נער? 

a. List at least five others in the תורה, called a נער. (There are eleven in 

the תורה!) 

b. Spoiler! Don’t read the following question until you have finished 6a! 

When are the following, called a נער?  
ויהושע, משה, אפרים,מנשה, בנימין, יוסף, עשיו, יעקב, יצחק, אליעזר, ישמעאל  

6. I was by מכת ארבה, 

I was by קריעת ים סוף, 

I was by the שליו, 

Who am I? 2 

7. We were given an extra ברכה, 

To be like us, two were benchted, 

During one of the מכות many of us died, 

In this week’s פרשה the yidden remembered us. 

Who are we? 

 

 
                                                           
1
 Look at the dates 

2
 I am not a person 

 

ח ''פרשת בהעלתך                                                                                    תשע  



Answers 
 

 יתרו וצפורה .1

 .בחודש השני starts במדבר while בחודש הראשון It was done .קרבן פסח .2

 אלדד וֵמידד .3

4. 1) When ה'  spread the רוח of משה onto the 2 .זקנים) When ה ' spoke to אהרן ומרים 

 גרשם .5

פרק  ) ועודויתן אל הנער - ישמעאל (1
( יב, ז ובפרק כא, יח  

ויקח שני נעריו אתו -  אליעזר (2
(ג, כבעקידה)  

 עקידה)ואני והנער נלכה  - יצחק (3
(ה, כב  

(כז,כה) ויגדלו הנערים - יעקב (4  

(כז,כה) ויגדלו הנערים- עשיו  (5  

(יב,מא) הנער עבד עברי - יוסף (6  

(ח,מג) שלחה הנער אתי- בנימין  (7  

(טז,מח) יברך הנערים - מנשה (8  

(טז,מח) יברך הנערים - אפרים (9  

(ו,ב) והנה נער בכה - משה (10  

(יא, לג) נער לא ימיש - יהושע (11

6. The wind 

7. Next week..... 

 

Last week’s Riddle: 

From me the first was made, - אדם 

To me the first of a nation compared himself, - אברהם 

To be like me a nation was blessed, - בני ישראל 

I am the source for one of the מכות in כינים -  ,מצרים 

I am used for one of the מצות in this week’s מי סוטה - .פרשה 

Who am I? 

 עפר - 

 לרפואה שלמה יהודה בן אידל
 שרה יוכבד בת חנה מאשה

 ברוך בן אסתר מלכה
ל''נ ברכה בילה בת דוד יעקב ז''לע  

ה''יצחק דוד בן אלימלך הכהן ע  

 

For questions, to subscribe or to submit your own שאלה, send an email to parshachallenge@gmail.com 

Feel free to forward or distribute the Parsha Challenge. 
כל הזכויות שמורות©  
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