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 ד"בס

 ברית חיה

 הרב מואיז נבון
 

R. H. Schachter, JOHCS, XVI, p80-81 
In tallying the majority opinion of Klal Yisrael, it must also be stipulated that not everyone who is Jewish is 
considered a member of Klal Yisrael for this purpose.  Among the criteria for “qualified membership” is 
that the individual be a ma’amin, that he circumcise his sons, that he be married to a Jewess, that he believe 
that Eretz Yisrael is the Jewish homeland, and that he live there. 

 מין בכל מה שכרוך בזהלהאלהכניס בניו לברית מילה ו (1)
 ת נשוי ליהודיהלהיו (2)
 ישראללעם  כתלגור בארץ באמונה שארץ ישראל שיי (3)

 
 ~ אחוזה/חלקהקניית ~ 

ְהיּו( א) כג פרק בראשית י ַויִּ ה ַחיֵּ רָׂ ָאה שָׂ נָׂה מֵּ ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ ים ְוֶשַבע שָׂ נִּ י שָׂ י ְשנֵּ ה ַחיֵּ רָׂ ת( ב) :שָׂ מָׂ  ַותָׂ
ה רָׂ ְרַית שָׂ וא ַאְרַבע ְבקִּ ֹבא ְכנַָׂען ֶרץְבאֶ  ֶחְברֹון הִּ ם ַויָׂ הָׂ ְסֹפד ַאְברָׂ ה לִּ רָׂ ּה ְלשָׂ ְבֹכתָׂ ם( ג) :ְולִּ ם ַויָׂקָׂ הָׂ ַעל ַאְברָׂ  מֵּ

תוֹ  ְפנֵּי ר מֵּ י ֶאל ַוְיַדבֵּ ת ְבנֵּ אֹמר חֵּ ב גֵּר( ד) :לֵּ י ְותוֹשָׁ ֶכם ָאֹנכִּ מָׂ י ְתנּו עִּ ת לִּ ֶכם ֶקֶבר ֲאֻחזַּ מָׂ ה עִּ י ְוֶאְקְברָׂ תִּ  מֵּ
נָׂי ְלפָׂ י ּוַוַיֲענ( ה) :מִּ ת ְבנֵּ ם ֶאת חֵּ הָׂ נּו( ו) :לוֹ  לֵּאֹמר ַאְברָׂ עֵּ י ְשמָׂ יא ֲאֹדנִּ ים ְנשִּ ה ֱאֹלהִּ נּו ַאתָׂ ְבַחר ְבתֹוכֵּ  ְבמִּ

ינּו רֵּ ֶתָך ֶאת ְקֹבר ְקבָׂ יש מֵּ ֶמּנּו אִּ ְברוֹ  ֶאת מִּ ְכֶלה ֹלא קִּ ְמָך יִּ ְקֹבר מִּ ֶתָך מִּ ם( ז) :מֵּ ם ַויָׂקָׂ הָׂ חּו ַאְברָׂ ְשתַּ יִּ  ְלַעם וַּ
ָאֶרץ ת ְבנֵּילִּ  הָׂ ר( ח) :חֵּ ם ַוְיַדבֵּ תָׂ ם לֵּאֹמר אִּ ְקֹבר ַנְפְשֶכם ֶאת יֵּש אִּ י ֶאת לִּ תִּ ַני מֵּ ְלפָׂ י מִּ עּונִּ ְגעּו ְשמָׂ י ּופִּ  לִּ

ֶתן( ט) :ֹצַחר ֶבן ְבֶעְפרֹון י ְויִּ ַרת ֶאת לִּ לָׂה ְמעָׂ ה ֲאֶשר לוֹ  ֲאֶשר ַהַמְכפֵּ ְקצֵּ הּו בִּ דֵּ א ְבֶכֶסף שָׂ לֵּ ְתֶנּנָׂה מָׂ י יִּ  לִּ
ת תֹוְכֶכםבְ  ֲאֻחזַּ ֶבר לַּ ב ְוֶעְפרֹון( י) :קָׂ ת ְבנֵּי ְבתֹוְך ֹישֵּ י ֶעְפרֹון ַוַיַען חֵּ תִּ ם ֶאת ַהחִּ הָׂ ת ְבנֵּי ְבָאְזנֵּי ַאְברָׂ  ְלֹכל חֵּ

י אֵּ ירוֹ  ַשַער בָׂ י ֹלא( יא) :לֵּאֹמר עִּ י ֲאֹדנִּ נִּ עֵּ ֶדה ְשמָׂ י ַהשָׂ ְך נַָׂתתִּ ה לָׂ רָׂ ינֵּי יהָׂ ְנַתתִּ  ְלָך בוֹ  ֲאֶשר ְוַהְמעָׂ י ְבנֵּי ְלעֵּ  ַעמִּ
יהָׂ  ְך ְנַתתִּ ֶתָך ְקֹבר לָׂ חּו( יב) :מֵּ ְשתַּ יִּ ם וַּ הָׂ ְפנֵּי ַאְברָׂ ָאֶרץ ַעם לִּ ר( יג) :הָׂ י ֶעְפרֹון ֶאל ַוְיַדבֵּ ָאֶרץ ַעם ְבָאְזנֵּ  הָׂ
ם ַאְך לֵּאֹמר ה אִּ י לּו ַאתָׂ נִּ עֵּ י ְשמָׂ ֶדה ֶכֶסף נַָׂתתִּ י ַקח ַהשָׂ ֶמּנִּ ה מִּ י ֶאת ְוֶאְקְברָׂ תִּ ה מֵּ מָׂ  ֶאת ֶעְפרֹון ַוַיַען( יד) :שָׂ

ם הָׂ י( טו) :לוֹ  לֵּאֹמר ַאְברָׂ י ֲאֹדנִּ נִּ עֵּ ֹאת ַאְרַבע ֶאֶרץ ְשמָׂ י ֶכֶסף ֶשֶקל מֵּ ינִּ יְנָך בֵּ וא ַמה ּובֵּ ְתָך ְוֶאת הִּ  :ְקֹבר מֵּ
ְשַמע( טז) ם ַויִּ הָׂ ְשֹקל ֶעְפרֹון ֶאל ַאְברָׂ ם ַויִּ הָׂ ֶבר ֲאֶשר ףַהֶכסֶ  ֶאת ְלֶעְפֹרן ַאְברָׂ י דִּ י ְבָאְזנֵּ ת ְבנֵּ אֹות ַאְרַבע חֵּ  מֵּ

ר ֶכֶסף ֶשֶקל ר ֹעבֵּ ם( יז) :ַלֹסחֵּ ה ַויָׂקָׂ ה ֲאֶשר ֶעְפרֹון ְשדֵּ לָׂ ְפנֵּי ֲאֶשר ַבַמְכפֵּ א לִּ ֶדה ַמְמרֵּ ה ַהשָׂ רָׂ  בוֹ  ֲאֶשר ְוַהְמעָׂ
ל ץ ְוכָׂ עֵּ ֶדה ֲאֶשר הָׂ ל ֲאֶשר ַבשָׂ יב ְגֻבלוֹ  ְבכָׂ בִּ ם( יח) :סָׂ הָׂ ְקנָׂה ְלַאְברָׂ ינֵּי ְלמִּ ת ְבנֵּי ְלעֵּ י ְבֹכל חֵּ אֵּ ירוֹ  ַשַער בָׂ  :עִּ

י( יט) ן ְוַאֲחרֵּ ַבר כֵּ ם קָׂ הָׂ ה ֶאת ַאְברָׂ רָׂ ְשתוֹ  שָׂ ַרת ֶאל אִּ ה ְמעָׂ ה ְשדֵּ לָׂ י ַעל ַהַמְכפֵּ א ְפנֵּ וא ַמְמרֵּ  ְבֶאֶרץ ֶחְברֹון הִּ
ם( כ) :ְכנַָׂען ֶדה ַויָׂקָׂ ה ַהשָׂ רָׂ ם בוֹ  רֲאשֶ  ְוַהְמעָׂ הָׂ ת ְלַאְברָׂ ֲאֻחזַּ ֶבר לַּ ת קָׂ אֵּ ת ְבנֵּי מֵּ   ס: חֵּ

 
R. Soloveitchik, Out of the Whirlwind, p38 
Baron A. Rothschild told me that when De Gaulle was informed that the Rothschild family was planning 
to transfer the remains of the Nadiv, the Great Philanthropist, to Israel, he became indignant and 
remarked: “I always thought and asked myself, Is Mr Rothschild a good Frenchman?” Now I realize that I 
was mistaken.  Who is a good Frenchman?  One who is reared in France, educated in a French school, 
whose native toungue is French, who is ready to take up arms to defend France and who is buried in 
French soil.” 
 
R. Soloveitchik, Out of the Whirlwind, p42 
Sedeh mikneh is property that one buys easily and sells easily. Usually … for the sake of gain.  There is no 
emotional attachment.  There is also sedeh ahuzah, property which one inherits from his ancestors, property 
with which one gets emotionally involved… Such a relationship develops not through a legal transaction 
but through burying someone dear, through a grave which contains the remains of a beloved one. … Once 
Sarah was put to rest in the Makhpelah Cave, Abraham reacquired not only the field, but the whole land of 
Canaan as the place of the first Jewish grave … 

 
 ~לקיחת אישה ליצחק  ~

ם( א)  כד פרק בראשית הָׂ ן ְוַאְברָׂ קֵּ א זָׂ ים בָׂ מִּ ק ַביָׂ ַרְך ַויֹקוָׂ ם ֶאת בֵּ הָׂ ם ַוֹיאֶמר( ב) :ַבֹכל ַאְברָׂ הָׂ  ֶאל ַאְברָׂ
יתוֹ  ְזַקן ַעְבדוֹ  ל בֵּ ל ַהֹמשֵּ ים לוֹ  ֲאֶשר ְבכָׂ ְדָך נָׁא שִּ ת יָׁ חַּ י תַּ כִּ יֲעָך( ג) :ְירֵּ ק ְוַאְשבִּ י ַביֹקוָׂ ם ֱאֹלהֵּ ַמיִּ  ַהשָׂ

י אֹלהֵּ ָאֶרץ וֵּ ַקח ֹלא ֲאֶשר הָׂ ה תִּ שָׂ י אִּ ְבנִּ ְבנֹות לִּ י מִּ י ֲאֶשר ַהְכַנֲענִּ ב ָאֹנכִּ ְרבוֹ  יֹושֵּ י( ד) :ְבקִּ י ֶאל כִּ  ְוֶאל ַאְרצִּ
י ְך מֹוַלְדתִּ לֵּ ַקְחתָׂ  תֵּ ה ְולָׂ שָׂ י אִּ ְבנִּ ק לִּ ְצחָׂ יו ַוֹיאֶמר( ה) :ְליִּ לָׂ ֶעֶבד אֵּ ה ֹתאֶבה ֹלא אּוַלי הָׂ שָׂ אִּ ֶלֶכת הָׂ  ַאֲחַרי לָׂ

ָאֶרץ ֶאל ב ַהֹזאת הָׂ שֵּ יב ֶההָׂ שִּ ְנָך ֶאת אָׂ ָאֶרץ ֶאל בִּ אתָׂ  ֲאֶשר הָׂ ם יָׂצָׂ שָׂ יו ַוֹיאֶמר( ו) :מִּ לָׂ ם אֵּ הָׂ ֶמר ַאְברָׂ שָׂ  הִּ
יב ֶפן ְלָך שִּ י ֶאת תָׂ ה ְבנִּ מָׂ ק( ז) :שָׂ י ְיֹקוָׂ ם ֱאֹלהֵּ ַמיִּ י ֲאֶשר ַהשָׂ ַחנִּ ית ְלקָׂ בֵּ יָא מִּ ֶאֶרץ בִּ י ּומֵּ ֶבר ַוֲאֶשר מֹוַלְדתִּ  דִּ
י ְשַבע ַוֲאֶשר לִּ י נִּ ן ְלַזְרֲעָך לֵּאֹמר לִּ ָאֶרץ ֶאת ֶאתֵּ ְשַלח הּוא ַהֹזאת הָׂ ֶניָך ַמְלָאכוֹ  יִּ ַקְחתָׂ  ְלפָׂ ה ְולָׂ שָׂ י אִּ ְבנִּ  לִּ

ם שָׂ ם( ח) :מִּ ה ֹתאֶבה ֹלא ְואִּ שָׂ אִּ ֶלֶכת הָׂ יתָׂ  ַאֲחֶריָך לָׂ קִּ ְשבֻ  ְונִּ ימִּ תִּ י ֶאת ַרק ֹזאת עָׂ ב ֹלא ְבנִּ שֵּ ה תָׂ מָׂ ( ט) :שָׂ
ֶעֶבד ַויֶָׂשם דוֹ  ֶאת הָׂ ם ֶיֶרְך ַתַחת יָׂ הָׂ ַבע ֲאֹדנָׂיו ַאְברָׂ שָׂ ר ַעל לוֹ  ַויִּ בָׂ  ...  :ַהֶזה ַהדָׂ
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  ג פסוק כד פרק בראשית הירש ר"רש
 יתאימו לא לעולםש, כך כל גדולה אברהם בן לבין כנעני בת בין המפרידה התהום. הכנעני מבנות

, הכנעני בקרב יושב שאני מאחר, יותר עוד גדולה תהיה הכנענית האשה השפעת אך. לזו זה
 .... והמכרים המשפחה קרובי ידי - על וחיזוק לתוספת זוכה האשה השפעת ונמצאת

 
 שלו אוצרות בכל ששולט ביתו של זקן עבדו לאליעזר אברהם ויאמר (ב) כד בראשית יונתן כתר
 :מילתי בברית ידך עתה שים

 
י( כח)  מז פרק בראשית ם ְבֶאֶרץ ַיֲעֹקב ַוְיחִּ ְצַריִּ ה ְשַבע מִּ נָׂה ֶעְשרֵּ י שָׂ י ַוְיהִּ י ַיֲעֹקב ְימֵּ יו ְשנֵּ ים ֶשַבע ַחיָׂ נִּ  שָׂ
ים עִּ נָׂה ּוְמַאת ְוַאְרבָׂ ְקְרבּו( כט) :שָׂ י ַויִּ ל ְימֵּ אֵּ ְשרָׂ א לָׂמּות יִּ ְקרָׂ ְבנוֹ  ַויִּ ף לִּ ם לוֹ  אֶמרַויֹ  ְליֹוסֵּ י נָׂא אִּ אתִּ צָׂ ן מָׂ  חֵּ

יֶניָך ים ְבעֵּ ְדָך נָׁא שִּ ת יָׁ חַּ י תַּ כִּ יתָׂ  ְירֵּ שִּ י ְועָׂ דִּ מָׂ י נָׂא ַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד עִּ נִּ ְקְברֵּ ם תִּ יִּ ְצרָׂ י( ל) :ְבמִּ ַכְבתִּ ם ְושָׂ  עִּ
י ֲאֹבַתי אַתנִּ ם ּוְנשָׂ ְצַריִּ מִּ י מִּ ם ּוְקַבְרַתנִּ תָׂ ְקֻברָׂ י ַוֹיאַמר בִּ ֶרָך ֶאֱעֶשה ָאֹנכִּ ְדבָׂ ה ַוֹיאֶמר( לא) :כִּ ְבעָׂ שָׂ י הִּ  לִּ
ַבע שָׂ חּו לוֹ  ַויִּ ְשתַּ יִּ ל וַּ אֵּ ְשרָׂ ה ֹראש ַעל יִּ טָׂ  פ: ַהמִּ

 
ם ַוְיַצו( כט)   מט פרק בראשית ֶהם ַוֹיאֶמר אֹותָׂ י ֲאלֵּ ף ֲאנִּ י ֶאל ֶנֱאסָׂ ְברּו ַעמִּ י קִּ י ֶאל ֹאתִּ  ֶאל ֲאֹבתָׂ

ה רָׂ ה ֲאֶשר ַהְמעָׂ ְשדֵּ י ןֶעְפרוֹ  בִּ תִּ ה( ל) :ַהחִּ רָׂ ה ֲאֶשר ַבְמעָׂ ְשדֵּ לָׂה בִּ י ַעל ֲאֶשר ַהַמְכפֵּ א ְפנֵּ ַען ְבֶאֶרץ ַמְמרֵּ  ְכנָׂ
נָׂה ֲאֶשר ם קָׂ הָׂ ֶדה ֶאת ַאְברָׂ ת ַהשָׂ אֵּ י ֶעְפֹרן מֵּ תִּ ֶבר ַלֲאֻחַזת ַהחִּ ה( לא) :קָׂ מָׂ ְברּו שָׂ ם ֶאת קָׂ הָׂ ת ַאְברָׂ ה ְואֵּ רָׂ  שָׂ

ְשתוֹ  ה אִּ מָׂ ְברּו שָׂ ק ֶאת קָׂ ְצחָׂ ת יִּ ה ְואֵּ ְבקָׂ ְשתוֹ  רִּ ה אִּ מָׂ י ְושָׂ ַבְרתִּ ְקנֵּה( לב) :לֵָּאה ֶאת קָׂ ֶדה מִּ ה ַהשָׂ רָׂ  ְוַהְמעָׂ
ת בוֹ  ֲאֶשר אֵּ ת ְבנֵּי מֵּ יו ֶאת ְלַצֹּות ַיֲעֹקב ַוְיַכל( לג) :חֵּ נָׂ יו ַוֶיֱאֹסף בָׂ ה ֶאל ַרְגלָׂ טָׂ ְגַוע ַהמִּ יו ֶאל ַויֵָּאֶסף ַויִּ  :ַעמָׂ

 
 ~לה מיברית ~ 

 
י( א)   יז פרק בראשית ם ַוְיהִּ ים ֶבן ַאְברָׂ ְשעִּ נָׂה תִּ ַשע שָׂ ים ְותֵּ נִּ א שָׂ ק ַויֵּרָׂ ם ֶאל ְיֹקוָׂ יו ַוֹיאֶמר ַאְברָׂ לָׂ י אֵּ  ֲאנִּ

ל ְך ַשַדי אֵּ ְתַהלֵּ ַני הִּ ים ֶוְהיֵּה ְלפָׂ מִּ י ְוֶאְתנָׂה( ב) :תָׂ יתִּ י ְברִּ ינִּ יֶנָך בֵּ ְמֹאד אֹוְתָך ְוַאְרֶבה ּובֵּ ֹפל( ג) :דְמאֹ  בִּ  ַויִּ
ם נָׂיו ַעל ַאְברָׂ ר פָׂ תוֹ  ַוְיַדבֵּ ים אִּ י( ד) :לֵּאֹמר ֱאֹלהִּ ּנֵּה ֲאנִּ י הִּ יתִּ ְך ְברִּ תָׂ יתָׂ  אִּ יִּ ם ֲהמוֹן ְלַאב ְוהָׂ  ְוֹלא( ה) :גוֹיִּ
א רֵּ קָׂ ְמָך ֶאת עֹוד יִּ ם שִּ יָׂה ַאְברָׂ ְמָך ְוהָׂ ם שִּ הָׂ י ַאְברָׂ ם ֲהמֹון ַאב כִּ יָך גֹויִּ ְפרֵּ ( ו) :ְנַתתִּ יְוהִּ ְמֹאד ֹאְתָך תִּ  ְמֹאד בִּ

יָך ם ּוְנַתתִּ ים ְלגֹויִּ כִּ ְמָך ּוְמלָׂ אּו מִּ צֵּ י( ז) :יֵּ ֹמתִּ י ֶאת ַוֲהקִּ יתִּ י ְברִּ ינִּ יֶנָך בֵּ ין ּובֵּ ם ַאֲחֶריָך ַזְרֲעָך ּובֵּ  ְלֹדֹרתָׂ
ית ְברִּ ְהיוֹת עֹולָׂם לִּ ים ְלָך לִּ י( ח) :ַאֲחֶריָך ּוְלַזְרֲעָך לֵּאֹלהִּ ת ַאֲחֶריָך ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ְונַָׂתתִּ ת ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ אֵּ  אֵּ

ל ת ְכַנַען ֶאֶרץ כָׂ ֲאֻחזַּ י עוֹלָׁם לַּ יתִּ יִּ ֶהם ְוהָׁ ים לָׁ ים ַוֹיאֶמר( ט) :לֵּאֹלהִּ ם ֶאל ֱאֹלהִּ הָׂ ה ַאְברָׂ י ֶאת ְוַאתָׂ יתִּ  ְברִּ
ְשֹמר ה תִּ ם ַאֲחֶריָך ְוַזְרֲעָך ַאתָׂ י ֹזאת( י) :ְלֹדֹרתָׂ יתִּ ְשְמרּו ֲאֶשר ְברִּ י תִּ ינִּ ינֵּיֶכם בֵּ ין ּובֵּ  ַאֲחֶריָך ַזְרֲעָך ּובֵּ
מֹול ֶכם הִּ ל לָׂ ר כָׂ כָׂ ת ּוְנַמְלֶתם( יא) :זָׂ ְרַלְתֶכם ְבַשר אֵּ יָׂה עָׂ ית ְלאֹות ְוהָׂ י ְברִּ ינִּ ינֵּיֶכם בֵּ  ְשֹמַנת ּוֶבן( יב) :ּובֵּ
ים מֹול יָׂמִּ ֶכם יִּ ל לָׂ ר כָׂ כָׂ יֶכם זָׂ יד ְלֹדֹרתֵּ ת ְילִּ יִּ ְקַנת בָׂ ֹכל ֶכֶסף ּומִּ ר ןבֶ  מִּ ַזְרֲעָך ֹלא ֲאֶשר נֵּכָׂ מֹול( יג) :הּוא מִּ  הִּ
מֹול יד יִּ יְתָך ְילִּ ְקַנת בֵּ ה ַכְסֶפָך ּומִּ ְיתָׂ י ְוהָׂ יתִּ ְבַשְרֶכם ְברִּ ית בִּ ְברִּ ל( יד) :עֹולָׂם לִּ רֵּ ר ְועָׂ כָׂ מֹול ֹלא ֲאֶשר זָׂ  ֶאת יִּ
ְרלָׂתוֹ  ְבַשר ה עָׂ ְכְרתָׂ וא ַהֶּנֶפש ְונִּ ַעֶמיהָׂ  ַההִּ יתִּ  ֶאת מֵּ ַפר יְברִּ  ס: הֵּ

 
 הברית (1)

  יא:יז פרק בראשית ק"רד
 לאלהים להם אהיה ואני לעם לי שיהיו, אחריו זרעו ועם אברהם עם שכרתי בריתי - לאות והיה

 ... ,ואשמרם אברכם ואני אותם אצוה אשר מצותי ויעשו
 

 [האישה]הזרע  (2)
י( ו) תִּ ְפרֵּ ְמֹאד ֹאְתָך ְוהִּ יָך ְמֹאד בִּ ם ּוְנַתתִּ יםּוְמלָׂ  ְלגֹויִּ ְמָך כִּ אּו מִּ צֵּ   :יֵּ

 
 הארץ (3)

י( ח( ת ַאֲחֶריָך ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ְונַָׂתתִּ ת ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ אֵּ ל אֵּ ת ְכַנַען ֶאֶרץ כָׂ ֲאֻחזַּ י עוֹלָׁם לַּ יתִּ יִּ ֶהם ְוהָׂ  לָׂ
ים  :לֵּאֹלהִּ

 
R. E. Berkovits, Essential Essays on Judaism (Jerusalem 2002), pp. 160-1 
Judaism looks upon life as the raw material which has to be shaped in conformity with the spiritual values 
contained in the Bible….  The teachings of the Torah can therefore reveal their real sense only when there 
is a concrete reality to which they are applied.  Judaism is a great human endeavor to fashion the whole of 
life, every part and every moment of it, in accordance with standards that have their origin in 
unchallengeable authority.  Its aim is not merely to cultivate the spirit, but infuse prosaic, everyday 
existence with the spirit 
 

 .עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל - קוקהרב 
 

יֲאָך( ה)ל דברים ק ֶוֱהבִּ ָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָׂ ּה ֲאֹבֶתיָך יְָׂרשּו ֲאֶשר הָׂ ְשתָׂ ירִּ ְבָך וִּ יטִּ ְרְבָך ְוהֵּ ֲאֹבֶתיָך ְוהִּ  : מֵּ


