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Did you believe that the Sinai Peninsula (which Israel returned to Egypt over 20 years ago)
was part of the Land of Israel? Why?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
How do we determine what land belongs to the Land of Israel? How should we define the
Land of Israel? What basis are we using to make that determination?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Source 1: Genesis Chapter 15
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Source 2: Numbers Chapter 34
1 God spoke to Moses, telling him to
2 give the Israelites instructions and say to
them: When you come to the land of Canaan, this is the land within the borders of
the land of Canaan that shall be your hereditary territory.
3 Your southern sector shall begin in the
Tzin Desert alongside Edom. the southern

border to the east shall be the edge of the Dead Sea.
4 The border shall then turn to pass to, the south of the
Akrabim Steps. It shall then pass toward Tzin with its
southernmost point at Kadesh Barnea, and then extend
to Chatzar Adar and reach as far as Atzmon.
5 From Atzmon the border shall turn [north] and follow
the Egyptian Wadis which shall be its far boundary to
the west.
6 The western boundary shall be the Mediterranean Sea
and [itsl shores. This shall be your western border.
7 This shall be your northern boundary. From the Mediterranean Sea, draw a line to Hor Mountain.
8 From Hor Mountain draw a line along the Chamath
Highway, so that the extreme edge of the boundary is
toward Tzedad.
9 The border shall then extend through Zifron, with its
extreme end at Chatzar Eynan. This shall be your northern border.
10 For your eastern boundary, you shall draw a line from
Chatzar Eynan to ShefIm.
11 The boundary shall then run southward from Shefam
to Rivlah to the east of Eyin. Continuing to the south,
the boundary shall run along the eastern shore of the
Kinnereth Sea.
12 The boundary shall then continue south along the
Jordan, continuing until the Dead Sea. All these shall be
your boundaries on all sides.
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Source 4: Mishnah Gittin 1:1

One who brings a bill of divorce from outside of
the Land of Israel, must say, “Before me it was
written, and before me it was signed.” Rabbi
Gamliel says, even someone who brings it from
Rekem and Cheger. Rabbi Eliezer says, even
from Kfar Ludim to Lud. And the rabbis say,
only one who brings [the bill] from truly outside Israel, or to there....
...Rabbi Yehudah says, from Rekem to the east [is considered outside] and Rekem is
like the east. From Ashkelon and south, and Ashkelon is like the south. From Acco to
the north, and Acco is like the north. Rabbi Meir says, Acco is considered like the land
of Israel for bills of divorce....
Source 5: Babylonian Talmud Kesuvos 112a

ר‘ חייא בר גמדא מינגד בעפרה...ר‘ אבא מנשק כיפי דעכו
Rabbi Abba kissed the stones of Acco (to symbolize his
entrance into the Land of Israel), Rabbi Hiyya bar Gamda would roll in its dust.
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Tosfos on Gitten

Maimonides Laws of Terumot
The land of Israel spoken
about in all places is in the
lands that the king of Israel
or the prophet conquers
with the knowledge of all Israel, and this is called, “The
conquest of the masses.”
But, if an individual or a
family or a tribe that went
and conquered for themselves – even a place from
the Land given to Abraham
– that is not called the Land
of Israel with respect to the
mitzvot. For this reason,
Joshua divided all of the
Land of Israel into tribes,
even though it was not yet
conquered, so that it would not be the conquering of an individual when each tribe
would go and conquer its portion.
Any place that those who came up from Egypt took control of and became sanctified
with the first sanctification — once those people were exiled, the holiness was nullified.
This is because the first sanctification, because it was only through conquering, was a
temporary sanctification, and not one that applied for the future as well. When the people of the [Babylonian] exile rose up and took control of part of the Land, they sanctified it with a second holiness that stands forever — for their time and for the future.
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Shiur by Rav Arieli — Rosh Yeshiva of Yeshivat Beit El
שיטת הרמב"ן והכפתור-ופרח  -מצוות ישוב הארץ בגבולות עולי מצרים
הכפתור-ופרח חולק על התוספות וסובר שיש שני דינים בקדושת ארץ-ישראל :א .קדושה סגולית של הארץ .ב .וקדושת
כיבוש .גבולות הקדושה הסגולית הן אלו שצויינו בהבטחה שניתנה לאברהם אבינו .דיני ישוב ארץ-ישראל וקבורה בארץ
מתייחסים אליהם .לעומת זאת קדושה ראשונה ושניה שקדושתן היא קדושת כיבוש מתיחסות לדיני תרומות ומעשרות
ושביעית ,וליתר המצוות התלויות בארץ ,שנתחייבו כתוצאה מן הכיבוש .אבל לעצם קדושת הארץ הסגולית הכיבוש לא מעלה
ולא מוריד .והדבר מסתבר לדעתו ,וכי יעלה על הדעת שאחרי חורבן בית ראשון האבות שנקברו במערת המכפלה היו קבורים
בחו"ל ,בגלל שבטלה קדושה ראשונה? וכן תמוה למה רצה יעקב אבינו להקבר בארץ ,הרי הארץ עדין לא נתקדשה? אלא ודאי
צריך לומר שלארץ-ישראל יש קדושה עצמית שאיננה קשורה לכיבוש.
וכן נראית שיטת הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות .הרמב"ן מונה בין מצוות התורה את המצווה "שנצטוינו לרשת את הארץ...
ולא נעזבנה לשממה ביד זולתנו מן האומות או לשממה" .כלומר ,מצווה זו כוללת את מצוות כיבוש הארץ וישובה .וגבולות
המצווה לדעת הרמב"ן הם גבולות ההבטחה מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת .נמצא אפוא שמצוות ישוב הארץ כוללת
את כל גבולות ההבטחה ,כשיטת הכפתור ופרח.
כן נראה מחידושי הרמב"ן בגיטין ,שמסביר מדוע נישק רבי אבא את כיפי עכו .בתחילה הוא מסביר" :סבירא להו דקדושה
ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא ולפיכך היתה חביבה עליהם ,אבל לענין גיטין כיון שלא כבשום אינם בקיאין לשמה
ולא מצויין לקיימו ."...ומוסיף הרמב"ן הסבר אחר" :אי נמי סבירא להו לא קדשה לעתיד לבא לענין תרומות ומעשרות,
]ואעפ"כ[ חביבא עלייהו דהא איכא דאמרי קדושה שלישית יש להם )ר"ל שקדושה שניה אף היא לא קידשה לעתיד לבוא(
ואעפ"כ ארץ-ישראל בקדושתה לענין ישיבתה ודירתה" .הרמב"ן אומר בפרוש שאף מקום שאין בו קדושה לעניין תרומות
ומעשרות ,יש להתייחס אליו בחיבה ועל-כרחך משום קדושתה הסגולית של הארץ ומצוות ישיבתה) .אלא שאם כן יש
להקשות מדוע נישק ר' אבא רק את כיפי דעכו ,שכן היה עליו לנשק את המקום הראשון בארץ שנתקדש על ידי עולי מצרים
אליו הגיע ,כגון טורי אמנון .מיהו ,גם אם נניח שרק למקום שנתקדש על ידי עולי בבל יש להתייחס בחיבה ,אם ר' אבא בא מן
הצפון הרי הגיע קודם לכזיב שהיא צפונית לעכו? ולכן נראה שהרמב"ן מפרש כמו שאמר להלן שר' אבא הגיע לארץ-ישראל
דרך הים ולכן המקום הראשון בארץ-ישראל אליו הגיע היו כיפי עכו(.
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