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לא וְאֵּלֶה הַּמְלָכִים
אֲׁשֶר מָלְכּו ּבְאֶֶרץ אֱדֹום
לִפְנֵי מְלְָ מֶלְֶ לִבְנֵי יִׂשְָראֵל:
לב וַּיִמְֹלְ ּבֶאֱדֹום ּבֶלַע ּבֶן ּבְעֹור
וְׁשֵם עִירֹו ּדִנְהָבָה:
לג וַּיָמָת ּבָלַע
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו יֹובָב ּבֶן זֶַרח מִּבָצְָרה:
לד וַּיָמָת יֹובָב
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו חֻׁשָם מֵאֶֶרץ הַּתֵימָנִי:
לה וַּיָמָת חֻׁשָם
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו הֲַדד ּבֶן ּבְַדד
הַּמַּכֶה אֶת מְִדיָן ּבִׂשְֵדה מֹואָב
וְׁשֵם עִירֹו עֲוִית:
לו וַּיָמָת הֲָדד
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו ׂשַמְלָה מִּמַׂשְֵרָקה:
לז וַּיָמָת ׂשַמְלָה
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו ׁשָאּול מְֵרחֹבֹות הַּנָהָר:
לח וַּיָמָת ׁשָאּול
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו ּבַעַל חָנָן ּבֶן עַכְּבֹור:
לט וַּיָמָת ּבַעַל חָנָן ּבֶן עַכְּבֹור
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו הֲַדר וְׁשֵם עִירֹו ּפָעּו
וְׁשֵם אִׁשְּתֹו מְהֵיטַבְאֵל ּבַת מַטְֵרד
ּבַת מֵי זָהָב:
מ וְאֵּלֶה ׁשְמֹות אַּלּופֵי עֵׂשָו
לְמִׁשְּפְחֹתָם לִמְֹקמֹתָם ּבִׁשְמֹתָם
אַּלּוף ּתִמְנָע אַּלּוף עַלְוָה אַּלּוף יְתֵת:
מא אַּלּוף אָהֳלִיבָמָה אַּלּוף אֵלָה אַּלּוף ּפִינֹן:
מב אַּלּוף ְקנַז אַּלּוף ּתֵימָן אַּלּוף מִבְצָר:
מג אַּלּוף מַגְּדִיאֵל אַּלּוף עִיָרם
אֵּלֶה | אַּלּופֵי אֱדֹום
לְמׁשְבֹתָם ּבְאֶֶרץ אֲחֻּזָתָם
הּוא עֵׂשָו אֲבִי אֱדֹום:
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 (1מהו ההבדל בין אלוף למלך ?
 (2אחרי תקופת האלופים מי משל באדום ?
 (3כמה מלכים משלו באדום לפני שהיה מלך לבני ישראל ?
 (4מי היה מלך הראשון באדום ?
 (5מאיזה עיר היה מלך הראשון ?
 (6מי היה מלך השני באדום ?
 (7מאיזה עיר היה מלך השני ?
 (8מי היה מלך השלישי באדום ?
 (9מאיזה עיר היה מלך השלישי ?
 (10מי היה מלך הרביעי באדום ?
 (11עם מי לחם הדד בן בדד ?
 (12איפה לחם הדד בן בדד עם מואב ?
 (13מאיזה עיר היה הדד בן בדד מלך אדום ?
 (14מי היה מלך החמישי באדום ?
 (15מאיזה עיר היה מלך החמישי ?
 (16מי היה מלך הששי באדום ?
 (17מאיזה עיר היה מלך הששי ?
 (18מי היה מלך השביעי באדום ?
 (19מי היה מלך השמיני באדום ?
 (20מאיזה עיר היה מלך השמיני ?
 (21מה היה שמו של אשתו של הדר מלך אדום ?
 (22מהו הביאור של “בת מי זהב” ?
 (23אחרי מלך השמיני באדום האם המשיכו להיות מלכים באדום ?
 (24מי משל באדום אחרי תקופת שמונת המלכים ?
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 (25כמה אלופים שלטו מבני עשו באדום אחרי תקופת המלכים באדום ?
 (26האם תמנע היה זכר או נקבה ?
 (27האם אהליבמה היה זכר או נקבה ?

 (28איפה בפרשת וישלח יש שתי נשים בשם אהליבמה שהן נקבות ואיפה
יש אהליבמה שהוא זכר ?
 (29איפה מצאנו בפרשת וישלח שני אלופים בשם קנז ?
 (30איפה מצאנו בפרשת וישלח שני אלופים בשם תימן ?
 (31האם עירם היה אלוף באדום לפני או אחרי תקופת המלכים באדום ?
 (32על מה מושל אלוף ביחס למקום שבו מושל מלך ?
 (33האם אלוף מושל על כל הארץ או רק מקום מושבו ?

