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 ט אֵ֣ת ּכְָדְרלָעֹ֜מֶר מֶ֣לְֶך עֵילָ֗ם
 וְתְִדעָל֙ מֶ֣לְֶך ּגֹויִ֔ם

 וְאַמְָרפֶל֙ מֶ֣לְֶך ׁשִנְעָ֔ר
וְאְַריֹ֖וְך מֶ֣לְֶך אֶּלָסָ֑ר

 אְַרּבָעָ֥ה מְלָכִ֖ים אֶת־הַֽחֲמִּׁשָֽה׃ 

י וְעֵ֣מֶק הַּׂשִּדִ֗ים ּבֶֽאֱֹר֤ת ּבֶֽאֱֹרת֙ חֵמָ֔ר
וַּיָנֻ֛סּו מֶֽלְֶך־סְֹד֥ם וַֽעֲמָֹר֖ה 

 וַּיִּפְלּו־ׁשָּ֑מָה 
וְהַּנִׁשְאִָר֖ים הֶָ֥רה ּנָֽסּו׃

יא וַּ֠יְִקחּו אֶת־ּכָל־ְרכֻׁ֨ש סְֹד֧ם וַֽעֲמָֹר֛ה 
וְאֶת־ּכָל־אָכְלָ֖ם וַּיֵלֵֽכּו׃ 

 יב וַּיְִקחּ֨ו אֶת־לֹ֧וט 
 וְאֶת־ְרכֻׁשֹ֛ו ּבֶן־אֲחִ֥י אַבְָר֖ם

וַּיֵלֵ֑כּו
 וְהּ֥וא יֹׁשֵ֖ב ּבִסְֹדֽם׃ 

מי היו כל המלכים שנלחמו (that fought) בצד ארבעת המלכים ?1)
מי היו כל המלכים שנלחמו בצד (on thge side of) חמשת המלכים ? 2)
מנין (from where) יודעים (is it known) שהארבע מלכים היו גבורים ?3)
איפה (where) נערך (conducted) המלחמה ארבעת מלכים את 4)

החמשה ? 
תרגם "בארות". 5)
תרגם "חמר". 6)
מי ניצח (was victorious) במלחמת ארבעת מלכים את החמשה ? 7)
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כשהתחילו (when they began) ארבעת המלכים לנצח (to win), מה 8)
עשו חמשת המלכים ? 

כשהתחילו ארבעת המלכים לנצח, לאיפה (where to) נפלו (fall) מלך 9)
סדום ועמורה ? 

כשהתחילו ארבעת המלכים לנצח, לאיפה ברחו (ran away) שלשת 10)
המלכים חוץ (besides) ממלכי סדום ועמורה ? 

תרגם “והנשארים".11)
תרגם "הרה". 12)
על מי נאמר "והנשארים הרה נסו" ? 13)
מה עשו ארבעת המלכים עם רכוש (possessions) סדום ועמורה ?14)
מה עשו ארבעת המלכים עם האוכל (food) של מלכי סדום ועמורה ? 15)
מדוע לא לקחו הארבע מלכים הרכוש של ה ״נשארים״?16)
(17 (conquered) בארצות שכבשו (remained) האם ארבעת המלכים נשארו

או שהלכו משם ? 
מה עשו ארבעת המלכים עם לוט אחרי (after) המלחמה ? 18)
מה עשו ארבעת המלכים עם רכושו של לוט אחרי המלחמה ? 19)
איפה (where) ישב לוט בזמן (at the time of) מלחמת ארבעת מלכים 20)

את החמשה ? 
מדוע לקחו (take) הארבע מלכים את לוט ?21)
מדוע נענש (was punished) לוט ?22)


