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יז וַּיֵצֵ֣א מֶֽלְֶך־סְֹדם֮ לְִקָראתֹו֒
אַֽחֲֵר֣י ׁשּובֹ֗ו מֵֽהַּכֹות֙ אֶת־ּכְָדְרלָעֹ֔מֶר
וְאֶת־הַּמְלָכִ֖ים אֲׁשֶ֣ר אִּתֹ֑ו
אֶל־עֵ֣מֶק ׁשָוֵ֔ה
הּ֖וא עֵ֥מֶק הַּמֶֽלְֶך׃
יח ּומַלְּכִי־צֶֶ֨דק֙ מֶ֣לְֶך ׁשָלֵ֔ם
הֹוצִ֖יא לֶ֣חֶם וָיָ֑יִן
וְהּ֥וא כֹהֵ֖ן לְאֵ֥ל עֶלְיֹֽון׃
יט וַֽיְבְָרכֵ֖הּו וַּיֹאמַ֑ר
ּבָרּ֤וְך אַבְָרם֙ לְאֵ֣ל עֶלְיֹ֔ון
ֹקנֵ֖ה ׁשָמַ֥יִם וָאֶָֽרץ׃
כ ּובָרּוְ֙ך אֵ֣ל עֶלְיֹ֔ון
אֲׁשֶר־מִּגֵ֥ן צֶָר֖יָך ּבְיֶָדָ֑ך
וַּיִּתֶן־לֹ֥ו מַֽעֲׂשֵ֖ר מִּכֹֽל׃
 (1מי יצא לקראת ) (towardsאברם אחרי שהכה ) (struckארבעת
המלכים ?
 (2האם ) (did) (dieמלך סדום מת כשנפל לבארות החמר בעמק השידים ?
 (3לאיפה ) (where toיצא מלך סדום לפגוש ) (to meetאת אברם בשובו
) (when he returnedממלחמת ) (from the warארבעת המלכים ?
 (4מהו עוד ) (alsoשם ל"עמק שוה" ?
 (5מהו עוד ) (alsoשם ל"עמק המלך" ?
 (6מי היה מלך עיר שלם בזמן ) (at the time ofאברם ?
 (7על ) (overאיזה ) (whichעיר מלך ) (ruledמלכי צדק ?
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 (8איזה מקום בזמננו ) (nowadaysהיא ״שלם״ ?
 (9מה הביא ) (bringמלכי צדק לאברם אחרי מלחמת ארבעת המלכים ?
 (10מדוע הביא אותו הדברים ?
 (11מי היה כהן ?
 (12למי היה מלכי צדק משרת )? (serve
 (13למה נקרא ה' בשם )" (by the name ofא-ל עליון" ?
 (14מי בירך את אברם כשחזר ) (when he returnedממלחמת ארבעת
המלכים ?
 (15תרגם “קנה".
 (16כיצד ) (how didבירך ) (blessמלכי צדק את אברם ?
 (17מי קרא לה' בשם "קונה שמים וארץ" ?
 (18למה נקרא ) (calledה' בשם "קונה שמים וארץ" ?
 (19אחרי שבירך ) (that he blessedמלכי צדק את אברם ,את מי עוד בירך ?
 (20כיצד בירך מלכי צדק את ה' ?
 (21תרגם "מיגן".
 (22תרגם "צריך".
 (23במה ) (in what wayבירך מלכי צדק את ה' לאברם ?
 (24מה נתן ) (giveאברם למלכי צדק ?
 (25תרגם "מעשר".
 (26מדוע נתן אברם ״מעשר״ למלכי צדק ?
 (27באיזה שם עוד ) (otherנקרא ) (is called״מלכי צדק״ ?

