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מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

שכל היהודים יעלו ויבואו לגור עורר מוקדש לעולמי ארגון 
ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , בארצינו הקדושה

  א"בבצדקינו 
------------------------------------------------------  

 בחים בארצכםיפה אתם משת
, סאה  סלת,  סאה  קמח.  סאה  ביהודה  היתה  עושה  חמש  סאין:  יוסי'  אמר  ר 1

 ).א, כתובות קיב(וסאה קיבורית , סאה מרסן, סאה סבין
בית  סאה  אחת ,  יפה  אתם  משתבחים  בארצכם:  חנינא'  אמר  ליה  מין  אחד  לר 2

וממנה  רועה  בהמתי ,  ממנה  קטניות,  ממנה  דגן,  ממנה  יין,  הניח  לי  אבא
 ).א, ת קיבכתובו(

פעם  אחת  קדמתי  בנשף ,  מלוד  לאוני  שלשה  מילין:  יעקב  בן  דוסתאי'  אמר  ר 3
 ).ב, כתובות קיא(והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים 

והויא  ששה  עשר  מיל ,  לדידי  חזי  לי  זבת  חלב  ודבש  דציפורי:  אמר  ריש  לקיש 4
 ).א, מגילה ו(על ששה עשר מיל 

והויא ,    ודבש  דכל  ארעא  דישראללדידי  חזי  לי  זבת  חלב:  אמר  רבה  בר  חנה 5
ופותיא  שיתא ,  עשרין  ותרתין  פרסי  אורכא,  כמבי  כובי  עד  אקרא  דתולבקני

 ).א, מגילה ו(פרסי 
, ונפשח  אחד  מהן,    באחד  שהניח  לו  אביו  שלשה  בדי  חרדל,מעשה  בשיחין:  יוסי'  אמר  ר 6

 ).ב, כתובות קיא(ועציו סיככו בו סוכת יוצרין , ונמצאו בו תשעה קבין חרדל
, כי  הוינן  בי  מאה,  יוחנן  למיכל  פירות  גנוסר'  אמר  רבה  בר  חנה  כי  הוה  אזלינן  בתריה  דר 7

קטינן  ליה  כל  חד  וחד  מאה מל,  וכי  הוינן  בי  עשרה,  מנקטינן  ליה  לכל  חד  וחד  עשרה  עשרה
אבהו  אכיל  עד  דהוה  שריק '  ר.  וכל  מאה  מינייהו  הוה  מחזיק  להו  צנא  בר  תלתא  סאוי,  מאה

 ).א, ברכות מד(ליה דודבא מאפותיא 
דביומוי  אישתני ,  יוחנן  יפה  סיפסוף  שאכלנו  בילדותינו  מפסקין  שאכלנו  בזקנותינו'  אמר  ר 8

 ).ירושלמי פאה פרק ז(עלמא 
יהודה  לבנו  בסכנין  עלה  והבא  לנו '  הוה  מעשה  שאמר  ר:  בן  חלפתאשמעון  '  אמר  ר 9

אמר .  של  דבש  היא,  אבא:  אמר  לו.  עלה  והושיט  ידו  ומצאה  של  דבש,  גרוגרת  מן  החבית
 ).ירושלמי פאה פרק ז(השקע ידיך ואתה מעלה גרוגרות : לו

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


