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What are we yearning for  and when & where? 

 סדור תפלה נוסח אשכנז - סדר עמידה
ָאֶרץ. ָּברּוְך ַאָּתה יְדָֹוד. ְמַקֵּבץ  פֹות הָ נְ ע ּכַ ּבַ ּתְקַע ּבְׁשֹופָר ּגָדֹול לְחֵרּותֵנּו. וְֹשָא נֵס לְקַּבֵץ ּגָלֻּיֹותֵינּו. וְקַּבְצֵנּו יַחַד מֵַארְ

ָרֵאל:  ְֹ נְִדֵחי ַעּמֹו יִש

   In Galut?
בית יוסף אורח חיים סימן קיב  

וצריך להגיה גרסינן בפ"ב דמגילה (יז:): כתוב בשבלי הלקט (תפילה סי' יח) מצאתי אגדה מאי על הסדר זה 
סדר עולם שכך מצינו י"ח ברכות של תפילה מעולם היו מתוקנות זו אחר זו כיון שבאו אנשי כנסת 

הגדולה כללום ותקנום כסדרן. 
(10) כשבא יעקב למצרים ונתקבצו השבטים עם יוסף אמרו מקבץ נדחי עמו ישראל 

סדור תפלה נוסח ספרד - סדר עמידה דשחרית:  
ָאֶרץ לְַאְרֵצנּו:  פֹות הָ נְ ע ּכַ ּבַ א נֵס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו. ְוַקְּבֵצנּו יַַחד ְמֵהָרה מֵַארְ ָֹ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוש

 רמב"ם סדר תפילות נוסח ברכות התפילה 
 י) תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ את כל גליותינו מארבע כנפות כל הארץ לארצנו

  .ברוך אתה יי' מקבץ נדחי עמו ישראל

   שערי תשובה סימן קיח 
 ועיין בש"צ בברכת תקע עיין בנגיד ומצוה דילג תיבת מהר' ונראה שהוא מפני השם היוצא מן יחד
  :מארבע כנפות, ויש מדקדקים שאין מדלגים תיבות מהרה ואומרים וקבצינו מהרה יחד כו' ונכון הוא

The Talmudic Source 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב   
ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים - דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי 

ישראל כי קרבו לבוא.  

   רש"י מסכת מגילה דף יז עמוד ב 
  ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא - אלמא: קיבוץ גליות בעת ברכת השנים היא

ָאִתי נְ קִ י בְ נִ נְ ה, הִ הוִ י יְ נָ דֹ ר אֲ ה-ָאמַ ָאיֹות ּכֹ ּגֵ לַ ים וְ יקִ פִ אֲ עֹות לָ בָ ּגְ לַ ים וְ רִ הָ ּתָ לֶ רְ ָאמַ ל; וְ אֵ רָ ׂשְ ת יִ מַ  ו  לָכֵן, הִּנָבֵא עַל-ַאדְ
 .ּוַבֲחָמִתי ִּדַּבְרִּתי, ַיַען ְּכִלַּמת ּגֹוִים, ְנָׂשאֶתם

6 therefore prophesy concerning the land of Israel, and say unto the mountains and to the 
hills, to the streams and to the valleys: Thus saith the Lord GOD: Behold, I have spoken 

in My jealousy and in My fury, because ye have borne the shame of the nations; 
 .ז  לָכֵן, ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ֲאִני, ָנָׂשאִתי ֶאת-ָיִדי:  ִאם-ֹלא ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָלֶכם ִמָּסִביב, ֵהָּמה ְּכִלָּמָתם ִיָּׂשאּו



#14 5775 The Ingathering Yom Hazikaron/Haatzmaut

7 therefore thus saith the Lord GOD: I have lifted up My hand: Surely the nations that 
are round about you, they shall bear their shame. 

 .ח  ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל, ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו, ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו, ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  ִּכי ֵקְרבּו, ָלבֹוא
8 But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches, and yield your 

fruit to My people Israel; for they are at hand to come. 
 .ט  ִּכי, ִהְנִני ֲאֵליֶכם; ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם, ְוֶנֱעַבְדֶּתם ְוִנזְַרְעֶּתם

9 For, behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled and sown; 
 .י  וְהִרְּבֵיתִי עֲלֵיכֶם ָאָדם, ָּכל-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכֹּלה; ְונְֹׁשבּו, ֶהָעִרים, ְוֶהֳחָרבֹות, ִּתָּבֶניָנה

10 and I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it; and the cities 
shall 

How this was understood in the 17th century 
R' Moshe Machir, Seder HaYom 

ie. Physical Strength & Prosperity as the easy asks before the Ingathering 

21st Century Ingathering & a place of Prosperity & Healing 
 http://www.timesofisrael.com/israeli-emigration-rates-at-all-time-low/

On the eve of Israel's 67th Independence Day, the population now stands at 8.345 million, 
according to data provided by the Central Bureau of Statistics, compared to the 806,000 

residents who lived here when the State was established. 
The Jewish population numbers at 6.251 million, or 74.9%, of the population. 20.7% are Arabs, 

1.730 million residents, and 4.4%, or 364,000 residents have been assigned as "other" (non-Arab 
Christians, those from other religions, and those with no religious affiliation). 

http://www.timesofisrael.com/nano-bullet-tech-shoots-down-brain-cancer-in-tel-aviv-u-
 /study

http://www.timesofisrael.com/israeli-emigration-rates-at-all-time-low/
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