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ט וְאֵּלֶה ּתֹלְדֹות עֵׂשָו אֲבִי אֱדֹום
ּבְהַר ׂשֵעִיר:
י אֵּלֶה ׁשְמֹות ּבְנֵי עֵׂשָו
אֱלִיפַז ּבֶן עָָדה אֵׁשֶת עֵׂשָו
ְרעּואֵל ּבֶן ּבָׂשְמַת אֵׁשֶת עֵׂשָו:
יא וַּיִהְיּו ּבְנֵי אֱלִיפָז
ּתֵימָן אֹומָר צְפֹו וְגַעְּתָם ּוְקנַז:
יב וְתִמְנַע | הָיְתָה פִילֶגֶׁש לֶאֱלִיפַז ּבֶן עֵׂשָו
וַּתֵלֶד לֶאֱלִיפַז אֶת עֲמָלֵק
אֵּלֶה ּבְנֵי עָָדה אֵׁשֶת עֵׂשָו:
יג וְאֵּלֶה ּבְנֵי ְרעּואֵל
נַחַת וָזֶַרח ׁשַּמָה ּומִּזָה
אֵּלֶה הָיּו ּבְנֵי בָׂשְמַת אֵׁשֶת עֵׂשָו:
יד וְאֵּלֶה הָיּו ּבְנֵי אָהֳלִיבָמָה בַת עֲנָה ּבַת צִבְעֹון אֵׁשֶת עֵׂשָו
וַּתֵלֶד לְעֵׂשָו אֶת יְעּוׁש )כתיב את יעיש( וְאֶת יַעְלָם וְאֶת ֹקַרח:
טו אֵּלֶה אַּלּופֵי בְנֵי עֵׂשָו ּבְנֵי אֱלִיפַז ּבְכֹור עֵׂשָו
אַּלּוף ּתֵימָן אַּלּוף אֹומָר אַּלּוף צְפֹו אַּלּוף ְקנַז:
טז אַּלּוף ֹקַרח אַּלּוף ּגַעְּתָם אַּלּוף עֲמָלֵק
אֵּלֶה אַּלּופֵי אֱלִיפַז ּבְאֶֶרץ אֱדֹום אֵּלֶה ּבְנֵי עָָדה:
יז וְאֵּלֶה ּבְנֵי ְרעּואֵל ּבֶן עֵׂשָו
אַּלּוף נַחַת אַּלּוף זֶַרח אַּלּוף ׁשַּמָה אַּלּוף מִּזָה
אֵּלֶה אַּלּופֵי ְרעּואֵל ּבְאֶֶרץ אֱדֹום
אֵּלֶה ּבְנֵי בָׂשְמַת אֵׁשֶת עֵׂשָו:
יח וְאֵּלֶה ּבְנֵי אָהֳלִיבָמָה אֵׁשֶת עֵׂשָו
אַּלּוף יְעּוׁש אַּלּוף יַעְלָם אַּלּוף ֹקַרח
אֵּלֶה אַּלּופֵי אָהֳלִיבָמָה ּבַת עֲנָה אֵׁשֶת עֵׂשָו:
יט אֵּלֶה בְנֵי עֵׂשָו
וְאֵּלֶה אַּלּופֵיהֶם הּוא אֱדֹום:
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 (1איפה נולדו בנים לבני עשו ?

 (2מי היה בנו של עדה אשת עשו ?
 (3מי היה בנו של בשמת אשת עשו ?
 (4כמה בנים היו לאליפז בן עשו מאשתו ?
 (5מי היו חמשת בני אליפז בן עשו מאשתו ?
 (6מי היתה פלגשו של אליפז ?
 (7מי היתה תמנע ?
 (8איזה בן נולד לאליפז מפלגשו ?
 (9כמה בנים היו לרעואל בן עשו ?
 (10מי היו ארבעת בני רעואל בן עשו ?
 (11כמה בנים ילדה אהליבמה אשת עשו ?
 (12מי היו שלשת בני אהליבמה אשת עשו ?
 (13תרגם "אלוף".
 (14באר המושג אלוף ?
 (15כמה מבני אליפז נהיו אלופים ?
 (16איזה בן של אליפז מופיע כאלוף הגם שלא הוזכר במנין הבנים ? למה?
 (17מי היה אביו של קורח "הצעיר" ?
 (18מי הם שני אנשים בשם קורח ומי היו אביהם של כל אחד מהם ?
 (19אלו שבעת בני אליפז נהיו אלופים ?
 (20כמה מבני רעואל נהיו אלופים ?
 (21אלו ארבעת בני רעואל נהיו אלופים ?
 (22האם בניה של אהליבמה נהיו אלופים ?
 (23כמה מבניה של אהליבמה נהיו אלופים ?
 (24בסך הכל ,כמה אלופים היו מבני עשו ?

