בס"ד
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.

( )1להכניס בניו לברית מילה ולהאמין בכל מה שכרוך בזה
( )2להיות נשוי ליהודיה
( )3לגור בארץ באמונה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל

~ קניית חלקה/אחוזה ~
בראשית פרק כג (א) וַ יִּ ְהיּו חַ יֵּי שָׂ ָׂרה מֵּ ָאה שָׂ נָׂה וְ עֶ ְש ִּרים שָׂ נָׂה וְ ֶשבַ ע ָׂשנִּים ְשנֵּי חַ יֵּי ָׂש ָׂרה( :ב) וַ ָׂתמָׂ ת
ַארבַ ע ִּהוא חֶ בְ רוֹן בְ אֶ ֶרץ כְ נָׂעַ ן וַ ָׂיבֹא ַאבְ ָׂרהָׂ ם לִּ ְספֹד לְ ָׂש ָׂרה וְ לִּ בְ כֹתָׂ ּה( :ג) וַ י ָָׂׂקם ַאבְ ָׂרהָׂ ם מֵּ עַ ל
שָׂ ָׂרה בְ ִּק ְריַת ְ
פְ נֵּי מֵּ ת ֹו וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי חֵּ ת לֵּאמֹר( :ד) גֵּר וְ תו ָֹׁשב ָאנֹכִּ י עִּ מָׂ כֶ ם ְתנּו לִּ י אֲ חֻ זַּת ֶקבֶ ר עִּ ָׂמכֶם וְ אֶ ְקבְ ָׂרה מֵּ ִּתי
ֹלהים אַ ָׂתה בְ ת ֹוכֵּנּו בְ ִּמבְ חַ ר
ִּמלְ פָׂ נָׂי( :ה) וַ ַיעֲנּו בְ נֵּי חֵּ ת אֶ ת ַאבְ ָׂרהָׂ ם לֵּאמֹר ל ֹו( :ו) ְשמָׂ עֵּ נּו אֲ ֹדנִּי נ ְִּשיא אֱ ִּ
ְקבָׂ ֵּרינּו ְקבֹר אֶ ת מֵּ תֶ ָך ִּאיש ִּממֶ ּנּו אֶ ת ִּקבְ ר ֹו ֹלא יִּ כְ לֶה ִּמ ְמָך ִּמ ְקבֹר מֵּ תֶ ָך( :ז) וַ י ָָׂׂקם ַאבְ ָׂרהָׂ ם וַּיִּ ְש ַּתחּו לְ עַ ם
ָארץ לִּ בְ נֵּי חֵּ ת( :ח) וַ יְ ַדבֵּ ר ִּא ָׂתם לֵּאמֹר ִּאם יֵּש אֶ ת נַפְ ְש ֶכם לִּ ְקבֹר אֶ ת מֵּ ִּתי ִּמלְ פָׂ נַי ְש ָׂמעּונִּ י ּופִּ גְ עּו לִּ י
הָׂ ֶ
בְ עֶ פְ רוֹן בֶ ן צֹחַ ר( :ט) וְ יִּ ֶתן לִּ י אֶ ת ְמעָׂ ַרת הַ מַ כְ פֵּ לָׂה אֲ שֶ ר ל ֹו אֲ שֶ ר בִּ ְקצֵּ ה ָׂש ֵּדהּו בְ ֶכ ֶסף מָׂ לֵּא יִּ ְת ֶנּנָׂה לִּ י
בְ תוֹכְ כֶם לַּאֲ חֻ זַּת ָׂקבֶ ר( :י) וְ עֶ פְ רוֹן יֹשֵּ ב בְ תוְֹך בְ נֵּי חֵּ ת וַ יַעַ ן עֶ פְ רוֹן הַ ִּח ִּתי ֶאת ַאבְ ָׂרהָׂ ם בְ ָאזְ נֵּי בְ נֵּי חֵּ ת לְ כֹל
בָׂ אֵּ י שַ עַ ר עִּ יר ֹו לֵּאמֹר( :יא) ֹלא אֲ ֹדנִּי ְשמָׂ עֵּ ִּני הַ שָׂ ֶדה נָׂתַ ִּתי לְָׂך וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אֲ ֶשר ב ֹו לְ ָך ְנ ַת ִּתיהָׂ לְ עֵּ ינֵּי ְבנֵּי עַ ִּמי
ָארץ
ָארץ( :יג) וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל עֶ פְ רוֹן בְ ָאזְ נֵּי עַ ם הָׂ ֶ
נְתַ ִּתיהָׂ לְָׂך ְקבֹר מֵּ תֶ ָך( :יב) וַּיִּ ְש ַּתחּו ַאבְ ָׂרהָׂ ם לִּ פְ נֵּי עַ ם הָׂ ֶ
לֵּאמֹר אַ ְך ִּאם אַ ָׂתה לּו ְשמָׂ עֵּ נִּ י נָׂתַ ִּתי כֶסֶ ף הַ שָׂ ֶדה ַקח ִּממֶ ּנִּ י וְ אֶ ְקבְ ָׂרה אֶ ת מֵּ ִּתי ָׂשמָׂ ה( :יד) וַ יַעַ ן עֶ פְ רוֹן אֶ ת
ַארבַ ע מֵּ אֹת שֶ ֶקל כֶסֶ ף בֵּ ינִּ י ּובֵּ ינְָך ַמה ִּהוא וְ אֶ ת מֵּ ְתָך ְקבֹר:
ַאבְ ָׂרהָׂ ם לֵּאמֹר ל ֹו( :טו) אֲ ֹדנִּי ְשמָׂ עֵּ נִּי אֶ ֶרץ ְ
ַארבַ ע מֵּ אוֹת
(טז) וַ יִּ ְשמַ ע ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֶ ל עֶ פְ רוֹן וַ יִּ ְשקֹל ַאבְ ָׂרהָׂ ם לְ עֶ פְ רֹן אֶ ת הַ כֶסֶ ף אֲ ֶשר ִּדבֶ ר בְ ָאזְ נֵּי בְ נֵּי חֵּ ת ְ
שֶ ֶקל כֶסֶ ף עֹבֵּ ר ַלסֹחֵּ ר( :יז) וַ י ָָׂׂקם ְש ֵּדה עֶ פְ רוֹן אֲ שֶ ר בַ מַ כְ פֵּ לָׂה אֲ ֶשר לִּ פְ נֵּי מַ ְמ ֵּרא הַ ָׂש ֶדה וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אֲ ֶשר ב ֹו
וְ כָׂל הָׂ עֵּ ץ אֲ שֶ ר בַ שָׂ ֶדה אֲ שֶ ר בְ כָׂ ל גְ בֻל ֹו סָׂ בִּ יב( :יח) לְ ַאבְ ָׂרהָׂ ם לְ ִּמ ְקנָׂה לְ עֵּ ינֵּי ְבנֵּי חֵּ ת בְ כֹל בָׂ ֵּאי ַשעַ ר עִּ יר ֹו:
(יט) וְ ַאחֲ ֵּרי כֵּן ָׂקבַ ר ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֶ ת שָׂ ָׂרה ִּא ְשת ֹו אֶ ל ְמעָׂ ַרת ְש ֵּדה הַ מַ כְ פֵּ לָׂה עַ ל פְ נֵּי מַ ְמ ֵּרא ִּהוא חֶ בְ רוֹן בְ אֶ ֶרץ
כְ נָׂעַ ן( :כ) וַ י ָָׂׂקם הַ שָׂ ֶדה וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה אֲ שֶ ר ב ֹו לְ ַאבְ ָׂרהָׂ ם לַּאֲ חֻ זַּת ָׂקבֶ ר מֵּ אֵּ ת בְ נֵּי חֵּ ת :ס
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 ~
בראשית פרק כד (א) וְ ַאבְ ָׂרהָׂ ם זָׂ ֵּקן בָׂ א בַ י ִָּׂמים וַ יקֹוָׂ ק בֵּ ַרְך אֶ ת ַאבְ ָׂרהָׂ ם בַ כֹל( :ב) וַ יֹאמֶ ר ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֶ ל
עַ בְ ד ֹו זְ ַקן בֵּ ית ֹו הַ מֹשֵּ ל בְ כָׂ ל אֲ שֶ ר ל ֹו ִּשים נָׁא י ְָׁדָך ַּתחַּ ת יְ ֵּרכִּ י( :ג) וְ אַ ְשבִּ יעֲָך בַ יקֹוָׂ ק אֱ ֹלהֵּ י הַ ָׂשמַ יִּ ם
ַאר ִּצי וְ ֶאל
ָארץ אֲ שֶ ר ֹלא ִּת ַקח ִּאשָׂ ה לִּ בְ נִּ י ִּמבְ נוֹת הַ כְ ַנעֲנִּ י אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י יו ֵֹּשב בְ ִּק ְרב ֹו( :ד) כִּ י ֶאל ְ
וֵּ אֹלהֵּ י הָׂ ֶ
מ ֹול ְַד ִּתי ֵּתלְֵּך וְ ל ַָׂק ְח ָׂת ִּאשָׂ ה לִּ בְ נִּי לְ יִּ ְצחָׂ ק( :ה) וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו הָׂ עֶ בֶ ד אּולַי ֹלא תֹ אבֶ ה הָׂ ִּא ָׂשה ָׂל ֶלכֶת ַאחֲ ַרי
ָארץ אֲ שֶ ר יָׂצָׂ אתָׂ ִּמ ָׂשם( :ו) וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו ַאבְ ָׂרהָׂ ם ִּה ָׂשמֶ ר
ָארץ הַ זֹאת הֶ הָׂ שֵּ ב אָׂ ִּשיב אֶ ת בִּ נְָך אֶ ל הָׂ ֶ
אֶ ל הָׂ ֶ
לְ ָך פֶ ן ָׂת ִּשיב אֶ ת בְ נִּי שָׂ מָׂ ה( :ז) יְ קֹוָׂ ק אֱ ֹלהֵּ י הַ שָׂ מַ יִּ ם אֲ שֶ ר לְ ָׂקחַ נִּי ִּמבֵּ ית ָא ִּבי ּומֵּ אֶ ֶרץ מ ֹול ְַד ִּתי וַ אֲ ֶשר ִּדבֶ ר
ָארץ הַ זֹאת הּוא יִּ ְשלַח מַ לְ ָאכ ֹו לְ פָׂ נֶיָך וְ ל ַָׂק ְח ָׂת ִּא ָׂשה לִּ בְ נִּ י
לִּ י וַ אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע לִּ י לֵּאמֹר לְ זַ ְרעֲָך אֶ ֵּתן אֶ ת הָׂ ֶ
ִּמשָׂ ם( :ח) וְ ִּאם ֹלא תֹאבֶ ה הָׂ ִּאשָׂ ה ָׂל ֶלכֶת ַאחֲ ֶריָך וְ ִּנ ִּקיתָׂ ִּמ ְש ֻבעָׂ ִּתי זֹאת ַרק אֶ ת בְ נִּ י ֹלא תָׂ ֵּשב ָׂשמָׂ ה( :ט)
וַ יָׂשֶ ם הָׂ עֶ בֶ ד אֶ ת יָׂד ֹו ַתחַ ת י ֶֶרְך ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֲ ֹדנָׂיו וַ יִּ שָׂ בַ ע ל ֹו עַ ל הַ ָׂדבָׂ ר הַ זֶ ה... :
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רש"ר הירש בראשית פרק כד פסוק ג
מבנות הכנעני .התהום המפרידה בין בת כנעני לבין בן אברהם גדולה כל כך ,שלעולם לא יתאימו
זה לזו .אך השפעת האשה הכנענית תהיה גדולה עוד יותר ,מאחר שאני יושב בקרב הכנעני,
ונמצאת השפעת האשה זוכה לתוספת וחיזוק על  -ידי קרובי המשפחה והמכרים... .
כתר יונתן בראשית כד (ב) ויאמר אברהם לאליעזר עבדו זקן של ביתו ששולט בכל אוצרות שלו
שים עתה ידך בברית מילתי:
בראשית פרק מז (כח) וַ יְ ִּחי ַי ֲעקֹב בְ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְשבַ ע עֶ ְש ֵּרה ָׂשנָׂה וַ יְ ִּהי יְ ֵּמי ַי ֲעקֹב ְשנֵּי חַ יָׂיו ֶשבַ ע ָׂשנִּ ים
אתי חֵּ ן
ּומַאת שָׂ נָׂה( :כט) וַ יִּ ְק ְרבּו יְ מֵּ י יִּ ְש ָׂראֵּ ל לָׂמּות וַ יִּ ְק ָׂרא לִּ בְ נ ֹו לְ יוֹסֵּ ף וַ ֹיאמֶ ר ל ֹו ִּאם נָׂא מָׂ צָׂ ִּ
ַארבָׂ עִּ ים ְ
וְ ְ
בְ עֵּ ינֶיָך ִּשים נָׁא י ְָׁדָך ַּתחַּ ת יְ ֵּרכִּ י וְ עָׂ ִּשיתָׂ עִּ מָׂ ִּדי חֶ סֶ ד וֶ אֱ מֶ ת ַאל נָׂא ִּת ְקבְ ֵּרנִּ י בְ ִּמ ְצ ָׂריִּ ם( :ל) וְ ָׂשכַבְ ִּתי עִּ ם
ּוקבַ ְר ַתנִּי בִּ ְקב ָֻׂרתָׂ ם וַ יֹאמַ ר ָאנֹכִּ י אֶ ע ֱֶשה כִּ ְדבָׂ ֶרָך( :לא) וַ יֹאמֶ ר ִּה ָׂשבְ עָׂ ה לִּ י
אֲ בֹתַ י ּונְשָׂ אתַ נִּ י ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְ
וַ יִּ שָׂ בַ ע ל ֹו וַּיִּ ְש ַּתחּו יִּ ְש ָׂראֵּ ל עַ ל רֹאש הַ ִּמטָׂ ה :פ
בראשית פרק מט (כט) וַ יְ צַ ו אוֹתָׂ ם וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם אֲ נִּ י נֶאֱ סָׂ ף אֶ ל עַ ִּמי ִּקבְ רּו א ִֹּתי ֶאל אֲ בֹתָׂ י אֶ ל
הַ ְמעָׂ ָׂרה אֲ שֶ ר בִּ ְש ֵּדה עֶ פְ ר ֹון הַ ִּח ִּתי( :ל) בַ ְמעָׂ ָׂרה אֲ שֶ ר בִּ ְש ֵּדה הַ מַ כְ פֵּ לָׂה אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵּי מַ ְמ ֵּרא בְ אֶ ֶרץ כְ נָׂעַ ן
אֲ שֶ ר ָׂקנָׂה ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֶ ת הַ שָׂ ֶדה מֵּ אֵּ ת עֶ פְ רֹן הַ ִּח ִּתי לַאֲ חֻ זַ ת ָׂקבֶ ר( :לא) ָׂשמָׂ ה ָׂקבְ רּו ֶאת ַאבְ ָׂרהָׂ ם וְ אֵּ ת ָׂש ָׂרה
ִּא ְשת ֹו שָׂ מָׂ ה ָׂקבְ רּו אֶ ת יִּ ְצחָׂ ק וְ אֵּ ת ִּרבְ ָׂקה ִּא ְשת ֹו וְ שָׂ מָׂ ה ָׂקבַ ְר ִּתי אֶ ת לֵָּאה( :לב) ִּמ ְקנֵּה הַ ָׂש ֶדה וְ הַ ְמעָׂ ָׂרה
ֵָּאסף אֶ ל עַ מָׂ יו:
אֲ שֶ ר ב ֹו מֵּ אֵּ ת בְ נֵּי חֵּ ת( :לג) וַ יְ כַל ַי ֲעקֹב לְ צַ ּוֹת אֶ ת בָׂ נָׂיו וַ יֶאֱ סֹף ַרגְ לָׂיו אֶ ל הַ ִּמטָׂ ה וַ יִּ גְ וַ ע וַ י ֶ
~ ברית מילה ~
בראשית פרק יז (א) וַ יְ ִּהי ַאבְ ָׂרם בֶ ן ִּת ְשעִּ ים ָׂשנָׂה וְ תֵּ שַ ע ָׂשנִּים וַ י ֵָּׂרא יְ קֹוָׂ ק ֶאל ַאבְ ָׂרם וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָׂיו אֲ נִּ י
ַארבֶ ה או ְֹתָך בִּ ְמאֹד ְמ ֹאד( :ג) וַ יִּ פֹל
יתי בֵּ ינִּי ּובֵּ ינֶָך וְ ְ
אֵּ ל שַ ַדי ִּה ְתהַ לְֵּך לְ פָׂ נַי וֶ ְהיֵּה תָׂ ִּמים( :ב) וְ אֶ ְתנָׂה בְ ִּר ִּ
יתי ִּא ָׂתְך וְ הָׂ יִּ יתָׂ לְ ַאב הֲ מוֹן גוֹיִּ ם( :ה) וְ ֹלא
ֹלהים לֵּאמֹר( :ד) אֲ נִּי ִּהּנֵּה בְ ִּר ִּ
ַאבְ ָׂרם עַ ל פָׂ נָׂיו וַ יְ ַדבֵּ ר ִּאת ֹו אֱ ִּ
יִּ ָׂק ֵּרא עוֹד אֶ ת ִּש ְמָך ַאבְ ָׂרם וְ הָׂ יָׂה ִּש ְמָך ַאבְ ָׂרהָׂ ם כִּ י ַאב הֲ מוֹן גוֹיִּ ם נְ תַ ִּתיָך( :ו) וְ ִּה ְפ ֵּר ִּתי א ְֹתָך בִּ ְמאֹד ְמאֹד
יתי בֵּ ינִּי ּובֵּ ינֶָך ּובֵּ ין זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְ ֹדרֹתָׂ ם
ּומלָׂכִּ ים ִּמ ְמָך יֵּצֵּ אּו( :ז) וַ הֲ ִּקמ ִֹּתי אֶ ת בְ ִּר ִּ
ּונְתַ ִּתיָך לְ גוֹיִּ ם ְ
ֵּאֹלהים ּולְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך( :ח) וְ נָׂתַ ִּתי לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך אֵּ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻריָך אֵּ ת
לִּ בְ ִּרית ע ֹולָׂם לִּ ְהיוֹת לְ ָך ל ִּ
יתי
ֹלהים אֶ ל ַאבְ ָׂרהָׂ ם וְ אַ ָׂתה אֶ ת בְ ִּר ִּ
ֵּאֹלהים( :ט) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִּ
יתי לָׁהֶ ם ל ִּ
כָׂל אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן לַּאֲ חֻ זַּת עוֹלָׁם וְ הָׁ יִּ ִּ
יתי אֲ שֶ ר ִּת ְש ְמרּו בֵּ ינִּ י ּובֵּ ינֵּיכֶם ּובֵּ ין זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך
ִּת ְשמֹר אַ ָׂתה וְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְ ֹדרֹתָׂ ם( :י) זֹאת בְ ִּר ִּ
מנַת
ִּהמוֹל ָׂלכֶם כָׂל זָׂ כָׂר( :יא) ּו ְנמַ לְ ֶתם אֵּ ת בְ שַ ר עָׂ ְרל ְַתכֶם וְ הָׂ יָׂה לְ אוֹת בְ ִּרית בֵּ ינִּ י ּובֵּ ינֵּיכֶם( :יב) ּובֶ ן ְש ֹ
ּומ ְקנַת כֶסֶ ף ִּמכֹל בֶ ן ֵּנכָׂר אֲ ֶשר ֹלא ִּמזַ ְרעֲָך הּוא( :יג) ִּהמוֹל
י ִָּׂמים יִּ מוֹל ָׂלכֶם כָׂל זָׂ כָׂר לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם יְ לִּ יד בָׂ יִּ ת ִּ
יתי בִּ בְ שַ ְרכֶם לִּ בְ ִּרית ע ֹולָׂם( :יד) וְ עָׂ ֵּרל זָׂ כָׂר אֲ ֶשר ֹלא יִּ מוֹל אֶ ת
ּומ ְקנַת כ ְַספֶ ָך וְ הָׂ יְ תָׂ ה בְ ִּר ִּ
יתָך ִּ
יִּ מוֹל יְ לִּ יד בֵּ ְ
יתי הֵּ פַ ר :ס
בְ שַ ר עָׂ ְרלָׂת ֹו וְ נִּכְ ְרתָׂ ה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִּהוא מֵּ עַ מֶ יהָׂ אֶ ת בְ ִּר ִּ
( )1הברית
רד"ק בראשית פרק יז:יא
והיה לאות  -בריתי שכרתי עם אברהם ועם זרעו אחריו ,שיהיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים
ויעשו מצותי אשר אצוה אותם ואני אברכם ואשמרם... ,
( )2הזרע [האישה]
ּומ ָׂלכִּ ים ִּמ ְמָך יֵּצֵּ אּו:
(ו) וְ ִּה ְפ ֵּר ִּתי א ְֹתָך בִּ ְמאֹד ְמאֹד ּונְתַ ִּתיָך לְ גוֹיִּ ם ְ
( )3הארץ
יתי לָׂהֶ ם
)ח) וְ נָׂתַ ִּתי לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך אֵּ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻריָך אֵּ ת ָׂכל אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן לַּאֲ חֻ זַּת עוֹלָׁם וְ הָׂ יִּ ִּ
ֵּאֹלהים:
ל ִּ
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

הרב קוק  -תורת ישראל ,ארץ ישראל ,עם ישראל.
יטבְ ָך וְ ִּה ְרבְ ָך מֵּ אֲ בֹתֶ יָך:
ָארץ אֲ שֶ ר י ְָׂרשּו אֲ בֹתֶ יָך וִּ ִּיר ְש ָׂתּה וְ הֵּ ִּ
דברים ל(ה) וֶ הֱ בִּ יאֲ ָך יְ קֹוָׂ ק אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָׂ ֶ
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