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לארץ ישראל שתי קדושות:

    קדושת עולמים  - קדושה עצמית מחמת השכינה ששורה בה. קדושה שאינה בטלה לעולם, גם בזמן חורבן 
וגלות.

    קדושה הבאה על ידי ישראל – קדושה הגורמת לחיוב המצוות התלויות בארץ.
בקדושה זו נתקדשה הארץ פעמיים:

• קדושה ראשונה - בימי יהושע -  שקידש את כל השטח ע"י שכבשו משבעת העמים.
קדושה ראשונה בטלה עם החורבן והגלות.

• קדושה שניה- בימי עזרא, כשחזרו עולי בבל לאחר שקבלו רשות מהמלך כורש,  וקדשו את כל השטחים 
בהם ישבו. הרמב"ם פסק שקדושה זו אינה בטלה לעולם. כשעלה עזרא וקדש את ארץ ישראל, לא קדשה 

בכיבוש – בכח, אלא בחזקה שהחזיקו בה, לכן קדושה שניה אינה בטלה ונמשכת עד היום.

גבולות ארץ ישראל רבים הם:
    

    גבולות ההבטחה – כפי שהובטחו לאבות.

    גבולות עולי מצרים – המוזכרים בתורה עם כניסת עמ"י לארץ ישראל. 
בשטח זה חלים היום מקצת דיני שמיטה: אסרו חז"ל את עבודות השדה, יש בפירות קדושת שביעית, הפירות 

טעונים ביעור, אך מצד שני לא גזרו בו אסור ספיחין. 

    גבולות עולי בבל - גבולות הארץ בזמן עלית עולי בבל , שטח אותו קידש עזרא בקדושה שניה, ובו נוהגים 
כיום את עיקר דיני השמיטה על כל פרטיה. 

הפוסקים דנים רבות אודות מקומות שונים בארץ, האם דינם כ"עולי מצרים" או "עולי בבל". 

להלכה, כיון שנחלקו הפוסקים בהגדרת הגבולות המדויקים של כל אחד מהתחומים, יש לשאול שאלת רב 
על גידולים הבאים ממקומות אלו, ואין עליהם הכשר מוסמך. 

גבולות ארץ ישראל

העשרה

נספחים

3 מפות
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ההבטחה  
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"ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה   ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה"... )ַּבִּמְדָּבר ל"ד, ב'(

ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה - ְּכִפי ֶׁשֻהְבְטחּו ָלָאבֹות;

ְּגבּולֹות ַהֻּמְזָּכִרים ַּבּתֹוָרה ִעם ְּכִניַסת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל;

ּוְגבּולֹות ָהָאֶרץ ִּבְזַמן ֲעִלַּית ֶעְזָרא ִמָּבֶבל. 

ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה

ְּגבּולֹות ָהָאֶרץ ַעל 
ִּפי ַהַהְבָטָחה ַלֲאבֹות 
ָהֻאָּמה, ִהָּנם ִנְרָחִבים 

ְמֹאד.

"ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר 
ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת". 

)ְּבֵראִׁשית ט"ו, י"ח(

ְּגבּולֹות עֹוֵלי ִמְצַרִים

ִהְתַקְּדׁשּו ִּבְקֻדָּׁשה 
ִראׁשֹוָנה. 

ָּבֶהם ֹלא נֹוֵהג 
ִאּסּור ְסִפיִחין.

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּגבּולֹות ַרִּבים ָלּה:

86
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86

"ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה   ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה"... )ַּבִּמְדָּבר ל"ד, ב'(

ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה - ְּכִפי ֶׁשֻהְבְטחּו ָלָאבֹות;

ְּגבּולֹות ַהֻּמְזָּכִרים ַּבּתֹוָרה ִעם ְּכִניַסת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל;

ּוְגבּולֹות ָהָאֶרץ ִּבְזַמן ֲעִלַּית ֶעְזָרא ִמָּבֶבל. 

ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה

ְּגבּולֹות ָהָאֶרץ ַעל 
ִּפי ַהַהְבָטָחה ַלֲאבֹות 
ָהֻאָּמה, ִהָּנם ִנְרָחִבים 

ְמֹאד.

"ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר 
ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת". 

)ְּבֵראִׁשית ט"ו, י"ח(

ְּגבּולֹות עֹוֵלי ִמְצַרִים

ִהְתַקְּדׁשּו ִּבְקֻדָּׁשה 
ִראׁשֹוָנה. 

ָּבֶהם ֹלא נֹוֵהג 
ִאּסּור ְסִפיִחין.

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּגבּולֹות ַרִּבים ָלּה:
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"ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה   ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה"... )ַּבִּמְדָּבר ל"ד, ב'(

ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה - ְּכִפי ֶׁשֻהְבְטחּו ָלָאבֹות;

ְּגבּולֹות ַהֻּמְזָּכִרים ַּבּתֹוָרה ִעם ְּכִניַסת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל;

ּוְגבּולֹות ָהָאֶרץ ִּבְזַמן ֲעִלַּית ֶעְזָרא ִמָּבֶבל. 

ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה

ְּגבּולֹות ָהָאֶרץ ַעל 
ִּפי ַהַהְבָטָחה ַלֲאבֹות 
ָהֻאָּמה, ִהָּנם ִנְרָחִבים 

ְמֹאד.

"ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר 
ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת". 

)ְּבֵראִׁשית ט"ו, י"ח(

ְּגבּולֹות עֹוֵלי ִמְצַרִים

ִהְתַקְּדׁשּו ִּבְקֻדָּׁשה 
ִראׁשֹוָנה. 

ָּבֶהם ֹלא נֹוֵהג 
ִאּסּור ְסִפיִחין.

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּגבּולֹות ַרִּבים ָלּה:
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"ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה   ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה"... )ַּבִּמְדָּבר ל"ד, ב'(

ְּגבּולֹות עֹוֵלי ָּבֶבל
ְלַאַחר ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוָגלּות ָּבֶבל, ָׁשְמָמה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ְוֹלא ָּגרּו ָּבּה ְיהּוִדים ֶׁשָּיְכלּו ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתיָה.
ְלַאַחר ִׁשְבִעים ְׁשנֹות ָּגלּות, ָעלּו עֹוֵלי ָּבֶבל ּוְברֹאָׁשם ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר 

ְוִקְּדׁשּו ֵמָחָדׁש ֶאת ְּגבּולֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
'ְּגבּולֹות עֹוֵלי ָּבֶבל' ּכֹוְלִלים ֶאת ַהְּׁשָטִחים אֹוָתם ָּכְבׁשּו ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוָפה זֹו. 

ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ָהָאֶרץ ֹלא ָּבְטָלה, ְוִהיא ְּתֵקָפה ַּגם ְּבָיֵמינּו, 
ָלֵכן ַהְּגבּולֹות ֶׁשִּנְקְּבעּו ַעל ְיֵדי עֹוֵלי ָּבֶבל ֵהם ַהְּגבּולֹות ַהּקֹוְבִעים 

ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ ַהּיֹום, ּוָבֶהם נֹוֲהִגים ָּכל ִּדיֵני ְׁשִביִעית.
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עולי בבל
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"ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה   ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה"... )ַּבִּמְדָּבר ל"ד, ב'(

ְּגבּולֹות עֹוֵלי ָּבֶבל
ְלַאַחר ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוָגלּות ָּבֶבל, ָׁשְמָמה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ְוֹלא ָּגרּו ָּבּה ְיהּוִדים ֶׁשָּיְכלּו ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתיָה.
ְלַאַחר ִׁשְבִעים ְׁשנֹות ָּגלּות, ָעלּו עֹוֵלי ָּבֶבל ּוְברֹאָׁשם ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר 

ְוִקְּדׁשּו ֵמָחָדׁש ֶאת ְּגבּולֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
'ְּגבּולֹות עֹוֵלי ָּבֶבל' ּכֹוְלִלים ֶאת ַהְּׁשָטִחים אֹוָתם ָּכְבׁשּו ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוָפה זֹו. 

ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ָהָאֶרץ ֹלא ָּבְטָלה, ְוִהיא ְּתֵקָפה ַּגם ְּבָיֵמינּו, 
ָלֵכן ַהְּגבּולֹות ֶׁשִּנְקְּבעּו ַעל ְיֵדי עֹוֵלי ָּבֶבל ֵהם ַהְּגבּולֹות ַהּקֹוְבִעים 

ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ ַהּיֹום, ּוָבֶהם נֹוֲהִגים ָּכל ִּדיֵני ְׁשִביִעית.
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