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  דברי הימים א פרק א  בראשית פרק לו 

  הּוא ֱאדֹום: ְוֵאֶּלה ֹּתְלדוֹת ֵעָׂשו (א)
ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי  (ב)
  :ַהִחִּוי ִצְבעוֹן ַּבת ֲעָנה ַּבת ָאֳהִליָבָמה ְוֶאת

  ְנָביֹות: ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות (ג)
  :ְרעּוֵאל2ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת  ֱאִליָפז1ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת  (ד)
ֵאֶּלה  ֹקַרח5ְוֶאת  ַיְעָלם4ְוֶאת  ְיעּוׁש3ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת  (ה)

  ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר יְֻּלדּו לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

  

  ֹום ְּבַהר ֵׂשִעיר:ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאד (ט)
ֶּבן  ְרעּוֵאל2ֶּבן ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו  ֱאִליַפז1ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵעָׂשו  (י)

  ָּבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
  ֵּתיָמן אֹוָמר ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז: ֱאִליָפז1ְּבֵני ַוִּיְהיּו  (יא)
ו ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֶּבן ֵעׂשָ  ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז (יב)

  ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
ַנַחת ָוֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני  ְרעּוֵאל2ְּבֵני ְוֵאֶּלה  (יג)

  ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
ֵאֶׁשת ֵעָׂשו  ִצְבעוֹן ַּבת ֲעָנה ַבת ָאֳהִליָבָמה ְּבֵני ָהיּו ְוֵאֶּלה (יד)

  :ֹקַרח5ְוֶאת  ַיְעָלם4ְוֶאת  ְיעּוׁש3ֶלד ְלֵעָׂשו ֶאת ַוֵּת 
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְבֵני ֵעָׂשו ְּבֵני ֱאִליַפז ְּבכֹור ֵעָׂשו ַאּלּוף ֵּתיָמן  (טו)

  ַאּלּוף אֹוָמר ַאּלּוף ְצפֹו ַאּלּוף ְקַנז:
יַפז ַאּלּוף ַּגְעָּתם ַאּלּוף ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאלִ  ֹקַרחַאּלּוף  (טז)

  ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה:
ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל ֶּבן ֵעָׂשו ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף  (יז)

ַׁשָּמה ַאּלּוף ִמָּזה ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְרעּוֵאל ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני 
  ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

ה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ַאּלּוף ְיעּוׁש ַאּלּוף ַיְעָלם ְוֵאֶּלה ְּבֵני ָאֳהִליָבמָ  (יח)
  ֵאֶׁשת ֵעָׂשו: ֲעָנה ַּבת ָאֳהִליָבָמהַאּלּוף ֹקַרח ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי 

  ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום: (יט)

  
  : ְוֹקַרח5ְוַיְעָלם 4ִויעּוׁש 3ְרעּוֵאל 2ֱאִליַפז 1ְּבֵני ֵעָׂשו  (לה)

  
  ַוֲעָמֵלק: ְוִתְמָנעֵּתיָמן ְואֹוָמר ְצִפי ְוַגְעָּתם ְקַנז  ֱאִליָפז1ְּבֵני  (לו)

  
  

  ַנַחת ֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה: ְרעּוֵאל2ְּבֵני  (לז)
  
  
  

 ְוִצְבעוֹן3ְוׁשוָֹבל 2לוָֹטן 1ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ  ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר ַהֹחִרי (כ)
  :ַוֲעָנה4

ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְּבֵני ֵׂשִעיר ְּבֶאֶרץ  יָׁשןְוִד 7ְוֵאֶצר 6ְוִדׁשוֹן 5 (כא)
  ֱאדֹום:

  ֹחִרי ְוֵהיָמם ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע: לוָֹטן1ְבֵני ַוִּיְהיּו  (כב)
  ַעְלָון ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשפֹו ְואֹוָנם: ׁשוָֹבל2ְּבֵני ְוֵאֶּלה  (כג)
הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת  ַוֲעָנה ְוַאָּיה ִצְבעוֹן3 ְבֵניְוֵאֶּלה  (כד)

  ַהֵּיִמם ַּבִּמְדָּבר ִּבְרֹעתֹו ֶאת ַהֲחֹמִרים ְלִצְבעֹון ָאִביו:
  :ֲעָנה ַּבת ְוָאֳהִליָבָמהִּדֹׁשן  ֲעָנה4ְבֵני ְוֵאֶּלה  (כה)
  ֶחְמָּדן ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן: ִדיָׁשן5ְּבֵני ְוֵאֶּלה  (כו)
  ְלָהן ְוַזֲעָון ַוֲעָקן:ּבִ  ֵאֶצר6ְּבֵני ֵאֶּלה  (כז)
  עּוץ ַוֲאָרן: ִדיָׁשן7ְבֵני ֵאֶּלה  (כח)
 ִצְבעוֹן ַאּלּוף ׁשוָֹבלַאּלּוף  לוָֹטןֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ַאּלּוף  (כט)
  :ֲעָנה ַאּלּוף

ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי  ִּדיָׁשןַאּלּוף  ֵאֶצרַאּלּוף  ִּדֹׁשןַאּלּוף  (ל)
  ץ ֵׂשִעיר:ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶאֶר 

  ְוִצְבעוֹן3ְוׁשוָֹבל 2לוָֹטן 1 ּוְבֵני ֵׂשִעיר (לח)
  ַוֲעָנה4
  :ְוִדיָׁשן7ְוֵאֶצר 6ְוִדיֹׁשן 5

  
  ֹחִרי ְוהֹוָמם ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע: לוָֹטן1ּוְבֵני  (לט)
   סַעְלָין ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשִפי ְואֹוָנם  ׁשוָֹבל2ְּבֵני  (מ)
  :ַוֲעָנה הַאּיָ  ִצְבעוֹן3 ּוְבֵני

  
   סִּדיׁשֹון  ֲעָנה4ְּבֵני  (מא)
  ַחְמָרן ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן: ִדיׁשוֹן5ּוְבֵני 
  ִּבְלָהן ְוַזֲעָון ַיֲעָקן  ֵאֶצר6ְּבֵני  (מב)

   עּוץ ַוֲאָרן: ִדיׁשוֹן7ְּבֵני 
  
  

  
  במדבר פרק כו

  ַּפַחת ַהֲחֹנִכי ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי:ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹו ִמְׁש  (ה)
  ְלֶחְצֹרן ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצרֹוִני ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי: (ו)
ִׁשים: (ז) ָׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁש   ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ָהראּוֵבִני ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁש
  ַפּלּוא ֱאִליָאב:ּוְבֵני  (ח)
  ַוֲאִביָרם ְקִריֵאי ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַּבֲעַדת ֹקַרח ְּבַהֹּצָתם ַעל ְיֹקָוק: ָדָתןּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם הּוא  (ט)
  ָהֵעָדה ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס: ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ֹקַרח ְּבמֹות (י)

א ֵמתּו:  (יא)   ּוְבֵני ֹקַרח 


