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ה ּובְאְַרּבַע֩ עֶׂשְֵר֨ה ׁשָנָ֜ה
ּבָ֣א כְָדְרלָעֹ֗מֶר וְהַּמְלָכִים֙ אֲׁשֶ֣ר אִּתֹ֔ו 
וַּיַּכּ֤ו אֶת־ְרפָאִים֙ ּבְעַׁשְּתְֹר֣ת ַקְרנַ֔יִם 

וְאֶת־הַּזּוזִ֖ים ּבְהָ֑ם 
וְאֵת֙ הָֽאֵימִ֔ים ּבְׁשָוֵ֖ה ִקְריָתָֽיִם׃ 

ו וְאֶת־הַֽחִֹר֖י ּבְהְַרָר֣ם ׂשֵעִ֑יר 
עַ֚ד אֵ֣יל ּפָאָר֔ן 

אֲׁשֶ֖ר עַל־הַּמְִדּבָֽר׃ 

 ז וַּ֠יָׁשֻבּו וַּיָבֹ֜אּו אֶל־עֵ֤ין מִׁשְּפָט֙ 
הִ֣וא ָקֵדׁ֔ש

 וַּיַּכּ֕ו אֶֽת־ּכָל־ׂשְֵד֖ה הָעֲמָֽלִֵק֑י 
 וְגַם֙ אֶת־הָ֣אֱמִֹר֔י הַּיֹׁשֵ֖ב ּבְחַֽצְצֹ֥ן ּתָמָֽר׃

 ח וַּיֵצֵ֨א מֶֽלְֶך־סְֹד֜ם ּומֶ֣לְֶך עֲמָֹר֗ה
ּומֶ֤לְֶך אְַדמָה֙ ּומֶ֣לְֶך צְבֹיִ֔ים ּומֶ֥לְֶך ּבֶ֖לַע הִוא־צֹ֑עַר

 וַּיַֽעְַרכּ֤ו אִּתָם֙ מִלְחָמָ֔ה 
 ּבְעֵ֖מֶק הַּׂשִּדִֽים׃

לפני (before) מלחמת ארבעת מלכים את החמשה, לכמה זמן היה מרד 1)
של ארבעת המלכים משליטתו (from the dominion) של כרדלעומר ? 

באיזה שנה למרדם (of their rebellion) של ארבעת המלכים משליטתו 2)
של כדרלעומר נלחמו (fought) זה עם זה? 

כמה (how many) מלכים היו עם (with) כדרלעומר ?3)
מי הם המלכים אשר היו עם כדרלעומר ?4)
בדרך לנלחם עם ארבעת המלכים, עם מי נלחם כדרלעומר בראשונה ? 5)
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איפה (where) גרו (lived) רפאים ?6)
איזה עם (nation) היה בעשתרות קרנים ? 7)
איפה גרו ה"זוזים"? 8)
איזה עם היה ב"הם"? 9)

איפה גרו ה"אימים" ? 10)
איזה עם היה ב"שוה קריתים"? 11)
איפה גרו ה"חורי" ? 12)
איזה עם היה ב"הר שעיר" ? 13)
איפה נמצא איל פארן ? 14)
איזה עם גר באיל פארן ? 15)
באר "אשר על המדבר". 16)
אחרי (after) שגמרו (they finished) להכות החורי באיל פארן, עם מי 17)

נלחם כדרלעומר והמלכים אשר אתו ? 
מהו עוד (other) שם (name) ל"עין משפט" ? 18)
מהו עוד שם ל"קדש" ? 19)
מי היה גר (lived) בעין משפט (קדש) ?20)
איפה גרו ה"אמורי" ? 21)
איזה עם היה ב"חצצון תמר" ? 22)
(23 (before) כדרלעומר עם כל העמים האלה לפני (fought) מדוע נלחם

שבא על החמשת המלכים ?
כמה מלכים יצאו לערוך מלחמה נגד (against)  כדרלעומר והמלכים 24)

אתו ? 
תרגם "ויערכו". 25)
איפה (where) נערך המלחמה בין המלכים ? 26)


