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1. What is something that causes some to be able to eat תרומה and causes 

others to be אסור in תרומה? (Two answers) 

2. On which day, do we read twice from the same פרשה, but each time we 

read from the פרשה, it is from a different part? 1 

3. When else besides by the מקלל, was משה unsure about a חיוב מיתה? 

4. List two הלכות in this week’s פרשה regarding an ִעֵור (a blind person). 

a. List three other places in the תורה we have the  עורשורש .2 

5. List six מצוות that are done by a כהן, other than those directly related 

directly to עבודת המקדש. 

6. What are two major מחלוקתם between the חכמים and the צדוקים in this 

week’s פרשה? 

7. Regarding a כהן הדיוט, I am listed first, 

Regarding a כהן גדול, he is listed first. 

Who am I?  

8. We are a group of four מצוות mentioned in קדושים, 

In this week’s פרשה three of the מצוות are repeated, 

But I am not. 

Who am I?  

 

 

                                                           
1 It is one of the five יום טובים mentioned in this week’s פרשה. 
2 One has to do with משה, and one has to do with causing עבירות, one has to do with judging,  

ח''פרשת אמור                                                                                          תשע  



Answers 
 

9. 1) Marriage  2) פרה אדומה 

10. On יום כפור. By שחרית we read the beginning of אחרי מות, by מנחה we read 

from the פרשה of עריות which is at the end of אחרי מות. 

 מקושש עצים .11

12. A מום by a כהן and by קרבנות  

ָאָדם֘ם ֶּפה֣י  ָ ֣יו ִמ ֵ֗אלָ ' ֹאֶמר דַ֨וּי (1 .13 י־ָי ֚ א֒ ָלָֽ שמות ) רֹ֑ו ִע ֵ ַ֣ח אֹ֖ו ִפֵ  ׁ֥ש אֹ֔ו ֵחֵר ֣ם א֔ ם ִא ֵ ֹ֣ו ִמָֽ
  (יא,ג

נֵ   (2 ִלפְו ֹ ֔י ִע ֵ ֣וְו ׁשִ֖תֵ   א֥ר ל (יד,ויקרא יט)ל ֹ֑ן ִמכְו  

(יט, דברים טז)כי השוחד יעור עיני חכמים  (3  

וכהן משוח , עגלה ערופה, פרה אדומה, חצוצרות, צרעת, פדיון הבן, ברכת כהנים .14

 .מלחמה

15. When we start counting ספירה and עין תחת עין 

16. Regarding a כהן הדיוט, I am listed first, -  לאמו ולאביו 

Regarding a כהן גדול, he is listed first. - לאביו ולאמו  

Who am I? An ֵאם 

17. We are are a group of four מצוות mentioned in לא תקיפו פאת  - ,קדושים
וכתבת קעקע לא , ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם, את פאת זקנך לא תשחית, ראשכם

 תתנו

In this week’s פרשה three of the מצוות are repeated, 

But I am not. 

Who am I? לא תקיפו פאת ראשכם 

 

 לרפואה שלמה יהודה בן אידל
 שרה יוכבד בת חנה מאשה

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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