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1. List two instances that ימין ושמאול are mentioned in this week’s פרשה. 

2. What do a wife and a vineyard have in common in this week’s 1 ?פרשה 

3. Which one of the מתנות כהונה is also used to describe יציאת מצרים?  

4. Which tool is only mentioned twice in the תורה and both times are in this 

week’s פרשה? When? 

5. By which מצוה in this week’s פרשה does the תורה give a נוסח התפילה.  

a. By which מצוה in this week’s פרשה does the תורה give a נוסח for an 

announcement? 

b. List five other מצוות that the תורה gives a 2 .נוסח 

6. I am mentioned as one, 

I am mentioned as two, 

I am mentioned as three. 

I don’t just say words, 

I also take action. 

Who am I? 

7. I am one of the five, 

I keep a kings heart from going astray, 

I am one of the foundations of הלכה. 

I am mentioned in this week’s פרשה. 

Who am I?   

                                                           
Hint? 
1
 a wife house and a vineyard 

2
 One is a said daily, two have a connection to produce, one said daily in ארץ ישראל but only occasionally in  חוץ

 .ארץ ישראל when the yidden came to מצוה ”one was a “one time ,לארץ

ח''פרשת שופטים                                                                                     תשע  



Answers 

(יא,יז)לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל  (1 .1  

2)   (כ,יז) לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול 

2. When they are new, they all excuse a man from going to war. 

3. The Yidden were taken out of  נטויהבזרוע"מצרים " . The זרוע לחיים והקבה of every בהמה 

was given to the כהנים.  

"ונדחה ידו בגרזן" it says רוצח בשוגג an axe. 1) By – גרזן .4 . 2) By the איסור of cutting fruit 

trees it says "לנדח עליו גרזן" . 

5. By עגלה ערפה the כהנים say "ידינו לא שפכו וגו כפר לעמך וגו''  

a. The כהן משוח מלחמה and the שוטרים announce  שמע ישראל אתם קרבים היום
"מי האיש אשר בנה בית' למלחמה וגו  

b. 1) שמע 

(ה,כו)ארמי אובד  (2  

(יג,כו) בערתי הקודש מן הבית  (3  

 נשיאות כפים (4

קללות בהר איבל(ברכות ו) (5  

 (gives is not required תורה the נסוח Although the) והגדת לבנך (6

6. I am mentioned as one, - "לא ימות על פי עד אחד"  

I am mentioned as two, - "על פי שנים עדים"  

I am mentioned as three. - "או שלשה עדים"  

I don’t just say words, - עדות 

I also take action. -  "יד העדים תהיה בו בראשנה"   

Who am I? עדים 

7. Next week…. 

Last week’s riddle: 

Half were upon me, - The שבטים 

Half were upon him, - The שבטים 

The מקור הקדושה was between us. – The ארון 

We are mentioned in this week’s פרשה. 

Who are we? הר גרזים והר איבל 

  יהודה בן אידל -לרפואה שלמה
 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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