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The venue of  the yearning 
Anywhere ? (Shibolei Haleket last week) 

www.etzion.org.il/en/download/file/fid/5222 
Rav E Bick 

There is a general tendency to see this blessing as referring to the Land of 
Israel and our relationship with it. A closer examination reveals that there is, in 
fact, no explicit mention of the land in the text at all. …Reading the text clearly 
shows us that the principle theme of this berakha is not returning to a particular 
place from exile, but being gathered together from dispersion. 

  Baum assumption - No disagreement between the Nuschaot
סדור תפלה נוסח ספרד - סדר עמידה דשחרית:  

ָאֶרץ  פֹות הָ נְ ע ּכַ ּבַ א נֵס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו. וְַקְּבֵצנּו יַַחד ְמֵהָרה מֵַארְ ָֹ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו. וְש
לְַאְרֵצנּו: 

The Talmudic Source for the internal structure  

 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

Yechezkel 36 
 .ח  וְַאֶּתם ָהֵרי יְִׂשָרֵאל, ַענְְּפֶכם ִּתֵּתנּו, ּוֶפְריְֶכם ִּתְׂשאּו, ְלַעִּמי יְִׂשָרֵאל:  ִּ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, ִהנְנִי ֲאֵליֶכם; ּוָפנִיִתי ֲאֵליֶכם, וְנֱֶעַבְדֶּתם וְנִזְַרְעֶּתם
9 For, behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled 

and sown; 
Seder Hayom R Moshe Machir 17th ce Israel 
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• ie. Physical Strength & Prosperity as the easy asks before the 
ingathering 

• WL - We ask in logical order but the response may be “random” 

 A manifestation of the Unity in the Right Place

 תהלים פרק קכב   
ּה יְַחָּדֽו:  יר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּל֥ ִע֗ ם ַהְּבנּוָי֑ה ְּכ֝ (ג) יְרּוָׁשַלִ֥

We look like a real country 
 אבן עזרא תהלים פרק קכב   

(ג) ירושלם - היתה דומה בשלש רגלים למדינה שהתחברו אליה כל בנותיה מסביב בעת הפחד: 
(ד) ששם, שבטים - שהם שבטי השם עדות וחק ומצוה לבא שלש פעמים והיו מודים השם 

בראותם מלכות דוד קיימת ואם זה המזמור על שלמה יהיו הכסאות לשלמה ואחיו ואם לעתיד 
למשיח ולבניו: 

IN need of an assist & that’s why we pray for it 
   רש"י דברים פרק ל פסוק ג

  - ג) ושב ה' אלהיך את שבותך
 ועוד יש לומר, שגדול יום קבוץ גליות ובקושי, איש כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז
 בידיו ממש איש ממקומו, כענין שנאמר (ישעיה כז, יב) ואתם תלקטוג לאחד אחד בני

 :ישראל, ואף בגליות שאר האומות מצינו כן (ירמיהו מח מז) ושבתי שבות מואב


