






ו ְֵּלכו ֵַּוי  ֵּ“ ”םִלב ֵָּב ְֵּל ִהיםא ֵָּנַגערֲאש  ֵַּהַחִילִעמ 
י ְבנ  נו ֵּי  ש ִֵּהמֵַָּאְמרו ֵַּעלְבִלי ֵַּו  ז הע 
ִביאו ְֵּול אְבזֻהו ֵַּוי ִֵּ ְנָחהמִֵּלו ֵּה 













!  הקשיבו אנשי יבש גלעד

אני מוכן לכרות אתכם ברית 

בתנאי שאנקר לכולכם את 

!העין הימנית
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”הרבהוהקושימהזרותבואשרהאופןוזהעמובריתלכרותויצטרכו







ָליואְמרו ֵַּוי  :ֵּ'ג יא  יש ִֵּזְקנ  ףָיב  ר  כ לב ְֵַּמְלָאִכיםְלָחהְוִנש ְֵָּיִמיםְבַעתש ִֵָּלנו ֵּה 

לִיש ְֵּבו לג ְֵּ יןְוִאםָרא  ש ִֵּא  יךְֵָּוָיָצאנו ֵּא ָתנו ֵּיעֵַּמו  ל  :א 



יב ְֵָּבִריםַהד ְֵּרו ֵַּוְיַדב ְֵּאו לש ְֵָּבַעתג ְִֵּלָאִכיםַהמ ֵַּב או ֵַּוי ֵָּ:ֵּ'ד ָהָעםָאְזנ 

תָהָעםָכלאו ֵּש ְֵַּוי ִֵּ ָלםא  ו ֵַּוי ִֵּקו  :ְבכ 

אאו לש ֵָּהְוִהנ  ֵּ:'ה יב ָ הַהש  ִֵָּמןָקרַהב ֵַָּאֲחר  רַוי  ד  יָעםל ֵַָּמה:או לש ֵָּאמ  ו ֵּכ ִ ?ִיְבכ 

תלו ֵּרו ֵַּוְיַספ ְֵּ יד ִֵּא  יש ֵּיַאְנש  ְֵּבר  ָיב 

ל ִהיםרו חְֵַּצַלחַות ִֵּ:'ו ש ֵָּ)בשמעו(או לש ֵַָּעלא  תְמעו ֵּכ ְ הל  ֵָּהא ֵָּבִריםַהד ְֵּא 

ו ֵַּחרַוי ִֵּ :ְמא דַאפ 





חַוי ִֵּ:'ז דק ַ מ  הו ֵַּוְיַנת ְֵָּקרב ֵָּצ  חַוְיש ֵַּח  ַ לִיש ְֵּו לבג ְֵָּכלב ְֵּל  אמ רְלָאִכיםַהמ ֵַַּידב ְֵָּרא  רֲאש  ֵּל 

ו ֵּ נ  ינ  אא  יי צ  לש ְְֵּוַאַחראו לש ֵַָּאֲחר  ָעש  ֵּכ  המו א  ָקרו ִֵּלבְֵּהי 

ָחדִאיש ֵּכ ְְֵּצאו ֵַּוי  ֵָּהָעםַעלְיהָוהַחדפ ֵַּפ  לַוי ִֵּ :א 



םַוי ִֵּ:ֵּ'ח יְהיו ֵַּוי ִֵָּבז קב ְְֵּפְקד  לִיש ְְֵּבנ  ָרא 

תל ש ֵּש ְֵּ או  ףמ  ל  ָדהְוִאיש ֵּא  ףיםל ש ִֵּש ְְֵּיהו   :ָאל 



ןכ  הִאיםַהב ְֵָּלָאִכיםַלמ ֵַּאְמרו ֵַּוי  :ֵּ'ט'ֵּפס םְהי הת ִֵָּמָחרְלָעדג ִֵּיש ֵָּיב ְֵּלִאיש ֵּת אְמרו  ָלכ 

ו ָעהת ְֵּ ש ֵַּהש  ֵָּח םכ ְֵּ)בחם(ש  יש ֵּיַאְנש  ֵּלְֵּידו ֵּג ִֵַּוי ְֵַּלָאִכיםַהמ ֵַּב או ֵַּוי ֵָּמ   :ָמחו ֵּש ְֵַּוי ִֵָּיב 



יש ֵּיַאְנש  ֵּאְמרו ֵַּוי  :ֵּ'י'ֵּפס אָמָחרָיב  םנ צ  יכ  בָכלכ ְֵּנו ֵּל ֵָּםית ֵַּוֲעש ֲִֵּאל  ו  םב ְֵַּהט  יכ  ינ  ע 







ֳחָרתִממ ֵַָּוְיִהי:א"י

םַוי ֵָּ תאו לש ֵָּש   (צותמחלקםֵּלשלושהֵּקבו)יםָראש ִֵּהל ש ֵָּש ְֵָּהָעםא 

ךְֵּב או ֵַּוי ֵָּ תַאש ְֵּב ְֲֵּחנ הַהמ ְֵַּבתו  רַהב  מ ר  ק 

ו ֵַּוי ֵַּ תכ  ןא  ו  םח םַעדַעמ  ו  ַהי 

דָיחֵַַּנִיםש ְֵָּבםֲארו ִֵּנש ְְֵּול אֻפצו ֵַּוי ֵָָּאִריםש ְֵַּהנ ִֵַּוְיִהי



רַוי  :ֵּב"י לָהָעםאמ  לש ְֵּא  רִמימו א  ינו ִֵּיְמל ךְֵּאו לש ֵָּ,ָהא מ  ְנִמייםָהֲאָנש ִֵּנו ֵּת ְֵּ  ?ָעל  םו  :ת 

רַוי  :ג"י םב ִֵַּאיש ֵּיו ַמתל א :או לש ֵָּאמ  ו  יהַהז  ֵּי  םכ ִ ו  ו ָעהת ְְֵּיהָוההָעש ֵַָּהי  לִיש ְֵּב ְֵּש  ס :ָרא 

רַוי  :ֵּד"י לש ְֵּאמ  למו א  ָהָעםא 

ְלָכהְלכו ֵּ ְנַחד  ֵּלְלג ֵַָּהג ְִֵּונ  םש ֵּו  ָכהַהמ ְֵּש ָ  :לו 

או ל:ו"ט תֵּש ָ םֵּא  ְמִלכו ֵּש ָ לֵַּוי ַ ְלג ָ ְלכו ֵָּכלֵָּהָעםֵַּהג ִ לֵֵַּּוי   ְלג ָ ג ִ יְֵּיהָוהֵּב ַ ִלְפנ 

יְֵּיהָוהֵֵּּ ָלִמיםִֵּלְפנ  םְֵּזָבִחיםֵּש ְ חו ֵּש ָ ְזב ְ ַוי ִ

לֵַּעדְֵּמא ד ָרא  יִֵּיש ְ או לְֵּוָכלֵַּאְנש   םֵּש ָ ַמחֵּש ָ ש ְ ַוי ִ



גם אני בוחרת  
!במלך שאול


