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  ע'כסליו התש                                                          ד"בס
  הבן הנבחר

  )תמיר גרנותהרב  שעורו של בעקבות (פרשת תולדותל
  
  בראשית . 1

ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ) לד( :ו"פרק כ
ַוִּתְהֶייָן מַֹרת רּוַח ) לה:(ַמת ַּבת ֵאילֹן ַהִחִּתיְּבֵאִרי ַהִחִּתי ְוֶאת ָּבְׂש 

  :ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה
ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂשו ) א(: ז"פרק כ

 ָנא ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה) ב:(ְּבנֹו ַהָּגדֹל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני
ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֵכֶליָך ֶּתְלְיָך ְוַקְׁשֶּתָך ְוֵצא ) ג:(ָזַקְנִּתי לֹא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי

ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ) ד:(}\ָצִיד{\ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי ָצִידה 
ְוִרְבָקה ) ה:(ם ָאמּות ְּבֶטרֶ ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשיְוָהִביָאה ִּלי ְואֵֹכָלה 

) ו:(ׁשַֹמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק ֶאל ֵעָׂשו ְּבנֹו ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא
ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעקֹב ְּבָנּה ֵלאמֹר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָאִביָך ְמַדֵּבר ֶאל 

 ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ְואֵֹכָלה ָהִביָאה ִּלי ַצִיד) ז:(ֵעָׂשו ָאִחיָך ֵלאמֹר
  : ִלְפֵני מֹוִתיַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיהָֹוה

  
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב ) ל(

א ַוַּיַעׂש ַּגם הּו) לא:(ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו
ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעֻבר 

ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי ָאָּתה ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנָך ) לב:(ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשךָ 
 ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגדָֹלה ַעד ְמאֹד) לג:(ְבכְֹרָך ֵעָׂשו

ַּגם ָּברּוְך הּוא ַהָּצד ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָואַֹכל ִמּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו 
  :ִיְהֶיה

ִּכְׁשמַֹע ֵעָׂשו ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביו ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד ) לד(
 ַוִּיַּקח ְּבִמְרָמהַוּיֹאֶמר ָּבא ָאִחיָך ) לה:(ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי

ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ) לו:(ִּבְרָכֶתךָ 
ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלָּת ִּלי 

ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ר ְלֵעָׂשו ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאמֶ ) לז:(ְּבָרָכה
ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירׁש ְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה 

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו ַהֲבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם ) לח(:ְּבִני
ַוַּיַען ִיְצָחק ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ) לט:(קֹלֹו ַוֵּיְבְּך ָאִני ָאִבי ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו 

ְוַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה ) מ:(ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל
   :ְוֶאת ָאִחיָך ַּתֲעבֹד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרךָ 

ַוִּיְׂשטֹם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעקֹב ַעל ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ) מא(
  :ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי

ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעקֹב ) מב(
) מג:( ַהָּקָטן ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגךָ ְּבָנּה

ְוָיַׁשְבָּת ) מד:(ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה
 ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחיךָ ) מה:(ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיךָ 

ִמְּמָך ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתיָך ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל 
ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ) מו:(ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד

 ָהָאֶרץ ָלָּמה ְּבנֹות ֵחת ִאם לֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות
  :ִּלי ַחִּיים

  הרב מדן. 2
להקל מעלינו את מעמסת החשיבה הקשה והחילוקים אמנם נוכל 

אדם הרוצח , הדקים אם נניח שעשו היה איש העולם התחתון

נצטרך לעסוק אלא שאז (. להנאתו או לצורך עסקיו הפרטיים
אלא שאילו היה )  . איך צמח עשו מתוך אוהלו של אברהם-בשאלה 

 כיצד ניתן להסביר את , שופך דמים בזוי מסוג זהמלכתחילהו עש
? כלום עד כדי כך היה מנותק מסביבתו? אהבתו של יצחק אליו

כלום יש לך אב עיוור שאינו ? האם היה עיוור מיום שנולד עשו
ומדוע לא סיפרה לו רבקה על ? מכיר את בניו באופן כה קיצוני

  ! ?מעלליו של בנו
הוא נטל . כלוחםהוא גדל . כרוצחהאדמוני להבנתי לא גדל עשו 

, עמו למלחמתו את עוז הרוח ואת מורשת הקרב של אברהם סבו
. ומספר הלוחמים שהיו עמו היה גדול אך במעט מזה של אברהם

ל קשרו את גבורתו של עשו בציד לזו "חז. היו עמו ארבע מאות איש
 ושם נראה בפשיטות שהכוונה לגבורת, של נמרוד גיבור הציד

,  למלך בבל- גבור הציד -ולכן הפך נמרוד , מלחמה ולציד אנשים
 .שהרי על ציד חיות אין זוכים במלכות

היושב , יצחק העיוור. זוהי בדיוק הסיבה לכך שיצחק אהב את עשו
יצחק . אינו יצחק היחיד המוכר לנו, באהלו ומתייחד עם השכינה

בה מאה זרע בה ומצא , שנאחז באדמתו בעיקשות, היה איש שדה
)! יב, ו"י כ"רש(הוא עשה זאת בארץ הנגב בשנת בצורת . שערים

לך "עד שמלך גרר אמר לו , יצחק היה בעל רכוש רב ועדרים רבים
בשל רכושו והאחזותו העיקשת ". מעמנו כי עצמת ממנו מאד

אופיו , בניגוד לאברהם. קנה לו יצחק שונאים רבים, באדמה
. א של לוחמים בעקבותיוהמתבודד לא איפשר ליצחק להנהיג צב

והוא , זוהי הסיבה שיצחק נרדף עד צוארו בבארותיו הראשונים
באברהם וביעקב לא העז איש . נאלץ לוותר ולסגת ממקום למקום

במלחמתו עם , הכל ידעו את מעלליו של אברהם בדן. להתגרות
  . כדרלעומר ואת מעללי בניו של יעקב בשכם

 לא הציק לו -א לרחובות משב. מעשק ומשטנה, יצחק נסוג מגרר
ניתן לתלות זאת בריחוקה של רחובות ממקום יישוב . עוד איש

אך גם ייתכן , וממרכזה של ארץ פלישתים או בכל סיבה אחרת
 גדל עשו והיה -שבין הגירושים הראשונים להתנחלות ברחובות 

והפלישתים לא העזו , שקיבץ סביבו גדוד לוחמים, לאיש גבור חיל
 .להתגרות בו

הוא היה , שאף לאחר שישב יצחק ברחובות שבנגב, ביר להניחס
 חבר פראים חסרי -עלול לסבול מאד מתגרתם של שוסי המדבר 

ולא , מסתבר שאף כאן נדרש עשו לעשות נפלאות. חוק ומצפון
 .להסתפק בציד פסיונים להכנת ארוחותיו של אביו

הקרקע והעבודה ,  איש השדה-ברית דמים נכרתה בין יצחק 
על , ששמר עם גדודו על שדותיו של יצחק, לבין עשו בנו, השהק

הייתה זו הברית שבין המגל . בארותיו ועל עדריו הרועים במדבר
, בשל תכונותיו אלה של עשו. בין האיכר לבין השומר, לבין החרב

אין מעמידין "שהרי , רצה יצחק לימים להעניק לו את המלכות
 ברך אותו - עלתה בידו ומשלא, "מלך אלא לעשות משפט ומלחמות

יעקב הוא אדוני ". ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד"בברכת 
  . ועשו וגדודיו יהיו שכירי החרב שיגנו עליה, הארץ
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  שלוש הברכות וההבדלים ביניהן. 3
  :  הברכות

ברכת יצחק ליעקב המתחפש 
 ).כט-כז:בראשית כז(לעשו 

ברכת יצחק ליעקב בשלחו לשאת אשה בחרן 
 ).ד-א: כחשם(

  ליעקב בחלום הסולם' ברכת ה
 ). טו-שם יב(

ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לֹו ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ) כז(
ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח 

  .יקוקְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו 
 ִמַּטל ָהאלוקיםְוִיֶּתן ְלָך ) כח(

ֶרץ ְורֹב ָּדָגן ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָא
  :ְוִתירֹׁש

ַיַעְבדּוָך ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ) כט(
ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ִאֶּמָך אְֹרֶריָך 

 .ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך 

ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ) א(
  .ר לֹו לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַעןַוּיֹאמֶ 

קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ) ב(
  .ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ 

 ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת י-ְוֵאל שד) ג(
  .ִלְקַהל ַעִּמים

ן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְוִיּתֶ ) ד(
ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן אלוקים 

 .ְלַאְבָרָהם

ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ) יב(
  .ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי אלוקים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו

 אלוקי יקוק ִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני יקוקְוִהֵּנה ) גי(
ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלוקי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב 

  .ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעךָ 
ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ) יד(

כּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְברֲ 
  .ּוְבַזְרֶעךָ 

ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ) טו(
ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר 

 .ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך 
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 ).ג:כח(

 ).יג:כח" (נצב עליו יקוקוהנה "

תוכן 
 הברכה

  ).שם(שפע חומרי בארץ . א
  ).כט(שלטון על עמים . ב
  ).שם" (בני אמך"שלטון על . ג
"( ארריך ארור ומברכיך ברוך. "ד

 ).שם
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  ).יג" (לך אתננה "-הבטחת הארץ . ב
  ).יד" (והיה זרעך כעפר הארץ. "ג
  ).שם(התפשטות מעבר לארץ . ד
  ).שם" (ונברכו בך כל משפחות האדמה. "ה
 

  
  היחס בין ברכות אברהם לברכות יעקב בשם יקוק. 4

-יד.יג (ל- מקדם לבית א, הברכה אחרי הפרד לוט מעמו ).ג-א.יב (לך-ברכת לך ).טז- יב.כו(חלום הסולם 
 ).יח

 ְוִהֵּנה יקוק ִנָּצב ָעָליו )יג(
 אלוקי יקוק ֲאִניַוּיֹאַמר 

ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלוקי ִיְצָחק 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב 

  .ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעךָ 
 ְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץְוָהָיה זַ  )יד(

ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ּוָפַרְצָּת 
ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל  ָוֶנְגָּבה

 ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעךָ 

 אל אברם לך יקוקויאמר ) א(
  ...לך

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה 
  .ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה

ה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ַוֲאָבְרכָ ) ג(
ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָאאֹר 

 .ָהֲאָדָמה

ָׂשא ָנא  ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ַויקוק) יד(
ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה  ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם

   .ָוָיָּמה
ל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד ִּכי ֶאת ּכָ ) טו (

  .עֹוָלם
ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש  ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ )טז(

  .ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה
  .י ְלָך ֶאְּתֶנָּנהקּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכ ) יז(
ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ) יח(

 .ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליקוק
  
  ."ים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה-אשר הוצאתיך מאור כשד אני יקוק": ברית בין הבתרים - ז:טובראשית . 5
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 ).כא-ג:טז ( אברהם- ברית המילה  ).ד-א:כח (ברכת יצחק בשלחו את יעקב
ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ) א(

  .ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען
קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ) ב(
  .ַקח ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ וְ 
ְוָהִייָת ִלְקַהל  ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ  ְיָבֵרְך אְֹתָך י-ְוֵאל שד) ג(

 .ַעִּמים
 ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְוִיֶּתן ְלךָ ) ד(

ם ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן אלוקי
 .ְלַאְבָרָהם

 
 

וְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא יקוק ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר )א(
  . ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםי- ֵאל שדֵאָליו ֲאִני 

  .ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹדְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ) ב(
  .ל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו אלוקים ֵלאמֹרַוִּיּפֹ) ג(
  .ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך ) ד(
ְולֹא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ) ה(

  .ְנַתִּתיךָ 
  . ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּואֹד ְמאֹדְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמ ) ו(
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם ) ז(

  .ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלוקים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ 
ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם  ֶרץ ְמֻגֶריךָ ֵאת אֶ  ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְוָנַתִּתי ְלךָ  )ח(

 .ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלוקים
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