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• The ideal venue for unity- Ingathering in the עמידה 
• The Ingathering as an Introduction to שמע - Why here? 

   ישעיהו פרק יא פסוק יב 
ע ַּכְנ֥פֹות ָהָאֶֽרץ ץ מֵַאְרַּב֖ ל ּונְֻפ֤צֹות יְהּוָד֙ה יְַקֵּב֔ י יְִׂשָרֵא֑ ף נְִדֵח֣   :וְנָׂשָ֥א נֵס֙ לַּגֹויִ֔ם וְָאַס֖

12 And He will set up an ensign for the nations, and will assemble the dispersed 
of Israel, and gather together the scattered of Judah from the four corners of the  

earth. 

ויקרא פרק כו   
ם  ת ֻעְּלֶכ֔ ֹ֣ ים וֶָאְׁשּבֹ֙ר מֹט ם ֲעָבִד֑ ת ָלֶה֖ ֹ֥ ְהי יִם ִמֽ ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ י יְקָֹו֣ק ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ (יג) ֲאנִ֞

ְך ֶאְתֶכ֖ם ֽקֹוְמִמּֽיּות: פ  וָאֹוֵל֥

Nusach Sefard  and Yearning x 2 

סדור תפלה נוסח ספרד - סדר יוצר דשחרית:  
ָאה ֶאת ְׁשֶמָך. ְלַמַען ֹלא נֵבֹוׁש רְ יִ ה ּולְ בָ  וְָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך. וְדַּבֵק לִּבֵנּו ּבְמִצְֹותֶיָך. וְיַחֵד לְבָבֵנּו לְַאהֲ

 :וְֹלא נִָּכֵלם וְֹלא נִָּכֵׁשל ְלעֹוָלם וֶָעד
ְמָחה ִּביׁשּוָעֶתָך ְֹ  :ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור וְַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו. נִָגיָלה וְנִש

 :וְרַחֲמֶיָך יְֹדוָד אֱֹלהֵינּו וַחֲסָדֶיָך הָרַּבִים. ַאל יַַעְזבּונּו נֶַצח ֶסָלה וֶָעד
ָאֶרץ. ּוְׁשבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו. ל הָ פֹות ּכָ נְ ע ּכַ ּבַ  מַהֵר וְהָבֵא עָלֵינּו ּבְרָכָה וְׁשָלֹום מְהֵרָה מֵַארְ

 :וְתֹולִיכֵנּו מְהֵרָה קֹומְמִּיּות לְַאְרֵצנּו
  ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל יְׁשּועֹות ָאָּתה. ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם וְָלׁשֹון. וְֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה. ֶּבֱאֶמת

 :ּבְַאֲהָבה

Some Variations 
   ספר אבודרהם ברכות קריאת שמע 

 יבא שלום. מארבע כנפות כל הארץ ע"ש (ישע' יא, יב) ונפוצות יהודה יקבץ (ישעיה כז, ב) 
 מארבע כנפות הארץ. ושבור עול הגוים מעל צוארנו ע"ש (ויקרא כו, יג) ואשבור מוטות עולכם.

 .ותוליכנו קוממיות לארצנו ע"ש (שם) ואולך אתכם קוממיות

The “Omer Period” Yearning 
   פירושי סידור התפילה לרוקח [מא] אהבה רבה עמוד רעט 

 והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ שאנו מפוזרין בד' פינות העולם. ותוליכנו קוממיות
 .לארצינו כמו שכתוב ואולך אתכם קוממיות. כי אל פועל ישועות אתה בכל יום ויום

R. Elazar of Worms (the Rokeach)  was born in Magentzia circa 4920 (1160 CE) .  
He lost  his wife and children during the Crusades, and he himself and many of his students were  
badly wounded.  

Daytime escape  
   פרישה אורח חיים סימן ס 

 עוד נזכר בה והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כו' והוא פעולת יום
 דאין דרך לצאת לדרך בלילה. וברכה שניה של ערבית שייכא דוקא בשל ערבית כי נזכר בה
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Acting out with the 4 Corners 

 אליה רבה סימן ס   
(א) אהבה רבה וכו'. כתב בש"ע מהר"י לורי"א [ה' צדקה סי' ח] זה לשונו, מארבע כנפות הארץ 

וגו' קח ד' ציצית בידך השמאלית ותשים היד בצד שמאל נגד הלב, ויהא לך בידך עד והנחמדים 
לעד, ע"כ  

   ערוך השולחן אורח חיים סימן ס 
 וכשיאמר מארבע כנפות הארץ יניח כנפי הטלית שעל כתפיו לפול למטה [מג"א סק"ב ואנו אין 

 חוששין לזה ועי' בפרע"ח שער הק"ש פ"ג ותבין על מה שאין נוהגין כן ודו”ק

What is the link between  the Ingathering & Shma? 


