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וועד העולמי למען מצוות
ישוב ארץ ישראל
ארגון עולמי מוקדש לעורר שכל היהודים יעלו ויבואו לגור
בארצינו הקדושה ,ועל ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח
צדקינו בב"א

-----------------------------------------------------שלש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו בירושלים ,כנגדן
בתי כנסיות וכנגדו בתי מדרשות וכנגדן בתי סופרים
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אמר ר' יוחנן :זכורני כשהיה תינוק בוצע חרוב ,נמשך חוט של דבש על שתי
זרועותיו )בבא בתרא צא ,ב(.
אמר ר' אלעזר :זכורני כשהיה עורב נוטל בשר ,נמשך חוט של שומן מראש הכתל
ועד הקרקע )בבא בתרא צא ,ב(.
אמר ר' ינאי הכהן ס"ב מלכים היו ל"א ביריחו ול"א בימי סיסרא ,כשהלך להלחם
בישראל נהרגו אף הם עמו ,למה? שהם מתאוים לשתות מים מארץ ישראל ובקשו
מסיסרא ואמרו בבקשה ממך נבוא עמך במלחמה ,וכל מלך שהיה מבקש לילך
למלחמה היה משלח ושוכר מלכים אחרים בכסף שיעזרו אותו ,אמרו לסיסרא אין
אנו מבקשים ממך כלום אלא נבוא עמך בחנם שאנו מתאוים למלאות כריסנו מן מים
של אותה הארץ )מדרש תנחומא מסעי(.
אמר ר' חסדא מאי דכתיב )ירמיה ג ,יט( "ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי" למה
ארץ ישראל נמשלה לצבי? לומר לך מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו ,אף ארץ
ישראל אינה מחזקת פירותיה .דבר אחר :מה צבי זה קל מכל החיות ,אף ארץ
ישראל קלה מכל הארצות לבשל פירותיה )כתובות קיב ,א; שמות רבה פרשה לב(.
אמר ר' חייא בר יוסף :עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת )כתובות
קיא ,ב(.
אמר ר' חייא בר אשי :עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות )שם
קיב ,א(.
ארבע מקומות הן המגונים שבארץ ישראל ,ואלו הן" :דנה" ו"קרית סנה" ו"תמנת
סרח" ו"חברון" )מדרש שכל טוב חיי שרה(.

 8אמר ר' פנחס אמר ר' אושעיא :שלש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו בירושלים,
כנגדן בתי כנסיות וכנגדו בתי מדרשות וכנגדן בתי סופרים )כתובות קה ,א(.
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