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א
ב עֵׂשָו לַָקח אֶת נָׁשָיו

וְאֵּלֶה ּתֹלְדֹות עֵׂשָו הּוא אֱדֹום:

מִּבְנֹות ּכְנָעַן
אֶת עָָדה ּבַת אֵילֹון הַחִּתִי
וְאֶת אָהֳלִיבָמָה ּבַת עֲנָה
ּבַת צִבְעֹון הַחִּוִי:
ג וְאֶת ּבָׂשְמַת ּבַת יִׁשְמָעֵאל
אֲחֹות נְבָיֹות:
ד וַּתֵלֶד עָָדה לְעֵׂשָו אֶת אֱלִיפָז
ּובָׂשְמַת יָלְָדה אֶת ְרעּואֵל:
ה וְאָהֳלִיבָמָה יָלְָדה אֶת יְעּוׁש )כתיב את יעיש( וְאֶת יַעְלָם וְאֶת ֹקַרח
אֵּלֶה ּבְנֵי עֵׂשָו אֲׁשֶר יֻּלְדּו לֹו ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן:
ו וַּיִּקַח עֵׂשָו אֶת נָׁשָיו
וְאֶת ּבָנָיו וְאֶת ּבְנֹתָיו
וְאֶת ּכָל נַפְׁשֹות ּבֵיתֹו
וְאֶת מְִקנֵהּו
וְאֶת ּכָל ּבְהֶמְּתֹו
וְאֵת ּכָל ִקנְיָנֹו
אֲׁשֶר ָרכַׁש ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן
וַּיֵלְֶ אֶל אֶֶרץ
מִּפְנֵי יַעֲֹקב אָחִיו:
ז ּכִי הָיָה ְרכּוׁשָם ָרב
מִּׁשֶבֶת יַחְּדָו
וְֹלא יָכְלָה אֶֶרץ מְגּוֵריהֶם
לָׂשֵאת אֹתָם מִּפְנֵי מְִקנֵיהֶם:
ח וַּיֵׁשֶב עֵׂשָו ּבְהַר ׂשֵעִיר
עֵׂשָו הּוא אֱדֹום:
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 (1מהו שם האומה שיצא מעשו ?
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 (2כמה נשים נשא עשו לפי המוזכר בפרשת וישלח ?
 (3כמה נשים נשא עשו לפי המוזכר בפרשת תולדות ?
 (4מה הם שמות שלשת נשות עשו המוזכרות בפרשת תולדות ?
 (5מהו שמה של בתו של אילון החתי שעשו נשא לפי פרשת תולדות ?
 (6מהו שמה של בתו של אילון החתי שעשו נשא לפי פרשת וישלח ?
 (7למה אין הפסוק מזכירה יהודית בת בארי החתי בפרשת וישלח ?
 (8מי היה אביה של אהליבמה אשת עשו ?
 (9מי היתה אבי אביה של אהליבמה אשת עשו ?
 (10מאיזה אומה היתה אהליבמה ?
 (11מהו שמה של בתו של ישמעאל לפי פרשת תולדות ?
 (12מהו שמה של בתו של ישמעאל לפי פרשת וישלח ?
 (13מה הם שתי השמות של בתו של ישמעאל ? למה ?
 (14מי היה בנו של עדה אשת עשו ?
 (15מי היה בנו של בשמת אשת עשו ?
 (16מי היו שלשת בני אהליבמה בת ענה אשת עשו ?
 (17מי היה אביו של קורח ?
 (18כמה בנים נולדו לעשו בסך הכל ?
 (19איפה נולדו חמשת בני עשו ?
 (20האם גם נולדו בנות לעשו ?
 (21מה עשה עשו עם משפחתו אחרי שנולדו לו בארץ כנען ?
 (22מי הם "נפשות ביתו" של עשו ?
 (23חוץ ממשפחתו מה עוד לקח עשו כשעזב ארץ כנען ?
 (24למה עזב עשו את ארץ כנען עם כל משפחתו ורכושו ?
 (25תרגם "לשאת".
 (26לאיפה הלך עשו מארץ כנען לגור ?

