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1. When was the first time כלב is mentioned in the תורה? 

2. List five times יהושע mentioned previously in the תורה. 

3. How many times does it say the word "מרגלים"  in this week’s פרשה? 

Outside of פרשת שלח, where in the תורה do we find the  מרגלים"לשון" ? 

4. Which three brothers (and not more than three), are mentioned in this 

week’s פרשה? 

5. When in this week’s פרשה does כלל ישראל cry? 

a. List four other places in the תורה where they cry. 

6. I am from יוסף, 

I am from שבט יששכר, 

I am mentioned in this week’s פרשה. 

Who am I? 

7. I was given to כלל ישראל in the זכות of שם,  

I was given to כלל ישראל in the זכות of אברהם,  

I am four, I am eight, I am 613. 

When משיח comes I will be complete again,  

Who am I? 

8. In this week’s פרשה, I am a לשון for מזיד, 

By יצאת מצרים, I was a לשון for might. 

Who am I? 

 

 

ח ''פרשת שלח                                                                                        תשע  



Answers 
 

1. In this week’s פרשה 

(ט,יז)מלחמת עמלק  (1 .2  

2) When משה goes up to (יג, משפטים כד) הר סני  

3) When משה comes down from (יז, כי תשא לב)הר סני  

(יא, כי תשא לג)ְיהֹוֺׁשַע ִּבן־נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל  (4  

ם (5 (כח, בהעלתך יא): ַַּיַען ְיהֹוֺׁשַע ִּבן־נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ִמְּבֺחָריו ַוּיֹאַמר ֲאֹדִני ֹמֶׁשה ְּכָלֵאֵֽ

3. None. When יוסף accuses his brothers 

ותלמי, ֵשַשי, אִחימן .4  

5. When they hear the report of the מרגלים. 

a. בהעלתך - When they wanted meat 

b. בלק - When זמרי is חוטא 

c. חקת- When אהרן dies 

d. זאת הברכה - When משה dies

 יגאל בן יוסף .6

7. I was given to כלל ישראל in the זכות of שם, - He covered נח 

I was given to כלל ישראל in the זכות of אברהם, - He said "אם מחוט עד שרוך נעל"  
(כג,בראשית טו)   

I am four, I am eight, I am 613 - Four corners and four strings folded into eight, ציצית 

=600+8+5 knots 

When משיח comes I will be complete again, - With תכלת 

Who am I? ציצית 

8. In this week’s פרשה, I am a לשון for מזיד, 

By יצאת מצרים, I was a לשון for might. 

Who am I? יד רמה 

 

 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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