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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
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ישיבת ארץ ישראל שקולה
כנגד כל המצות שבתורה
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מעשה ברבי יהודה בן בתירא ורבי מתיא בן חרש ,ורבי חנינא בן אחי רבי יהושע ,ורבי
יהושע ,שהיו יוצאים חוצה לארץ ,והגיעו לפלטוס ,וזכרו את ארץ ישראל .זקפו עיניהם
וזלגו דמעותיהן ,וקרעו בגדיהן ,וקראו את המקרא "וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם
לעשות" ...אמרו :ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה) .ילקוט שמעוני
פרשת ראה(.
ומעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכין לנציבין אצל רבי יהודה בן
בתירא ללמוד ממנו תורה והגיעו לצידון וזכרו את ארץ ישראל וזקפו עיניהם וזלגו
דמעותיהן וקרעו בגדיהן וקראו את המקרא וירשת וישבת בה ושמרת לעשות את החקים
האלה ,אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה חזרו ובאו להם
למקומן )ילקוט שמעוני ראה(.
מעשה באדם שהיה לו שורה של תאנים ובא ומצא גדר של דבש מקיפן )ירושלמי פאה
פרק ז(.
מעשה באחד ששכח לנעול בלתי ביתו ,שעלה לפעמי רגלים ,וכשבא ,מצא נחש קשור
בטבעות דלתותיו) .ירושלמי פאה שיר השירים רבה(.
ומעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון ,והיו להם שכנים רעים מאומות העולם ,והיו
אומרים אימתי יעלו היהודים הללו להתפלל בירושלים ואנחנו נכנסים ומקפחים את
בתיהם ונוטלים כל מה שיש להם .הגיע זמן ועלו .זמן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים
כדמותם והיו נכנסים ויוצאים בתוך בתיהם ,כשבאו האחים מירושלים ,שלחו לשכניהם
דורונות מכל מה שהביאו עמהם מירושלים ,אמרו להם השכנים :היכן הייתם? אמרו להם:
בירושלים .אימתי עליתם? ביום פלוני .ואימתי באתם? ביום פלוני ,ומי הנחתם בתוך
ביתכם? לא הנחנו שום אדם .אמרו :ברוך אלקי היהודים שלא עזבם ולא יעזבם לעולם
)ירושלמי פאה שיר השירים רבה(.
מעשה באחד שזרע סאה של אפונים )יט( ועשת שלש מאות סאין ,אמרו לו התחיל
הקדוש ברוך הוא לברכך )ירושלמי פאה פרק ז(.
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