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• The ideal venue for unity- Ingathering in the עמידה 
• The Ingathering as an Introduction to שמע - Why here? (TBC) 
• Acting out the Ingathering 
• The Ingathering as a tool for elevated Torah learning/inspiration 

A self contained Bracha (See Igrot Moshe 1:21 Bakasha aspect) 

 (vs Ramban)  שו"ת הרשב"א חלק א סימן שיט 
גרסינן עלה בירושלמי הדא אמרה שאין ברכות מעכבות. ומיהו מסתברא שחוזר ואומר 

ברכות ובפני עצמן בלא ק"ש =קריאת שמע= שכבר יצא. ואף על פי שברכות לפני 
קריאתה נתקנו לאו ברכות של ק"ש כדי שתאמר היאך יברך שלא על הקריאה. וכן הסכימו 

הגאונים ז"ל. שהרי אינו מברך אשר קדשנו וצונו לקרא את שמע או נותן התורה כדרך 
שתקנו בקריאת התורה או בקריאת המגילה. ולפיכך אף על פי שיצא ידי קריאה ידי ברכות 

לא יצא. וחוזר הוא וקורא ברכות בפני עצמן.  

   שו"ת הרשב"א חלק א סימן מז 
 אלא ברכותיהן שנתקנו בפני עצמן. אלא שתקנו לאומרן לפני קרית שמע ולאחריו וכן 
 הסכימו הגאונים ז"ל. ולפיכך מי שקרא קרית שמע בלא ברכותיה חוזר ואומר ברכותיה

  בפני עצמן ואין בכך כלום

See  Tosafot Brachot 11b for issue of it being a replacement B. 
Hatorah 

• Functional Benefit of Proximity to Spiritual Epicenter 

 ספר החינוך מצוה שס
 ונתן להם מקום שידעו הכל דברי תורתו על כל פנים, שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבוע 

 דירתו במקום שממונו שם. ולכן בהעלות כל איש מעשר כל בקר וצאן שלו שנה שנה
 במקום שעסק החכמה והתורה שם והיא ירושלים, ששם הסנהדרין יודעי דעת ומביני מדע,
 וכמו כן נעלה לשם מעשר תבואתנו בארבע שני השמיטה, כמו שידוע שמעשר שני נאכל
 שם, וכן נטע רבעי שנאכל שם, על כל פנים או ילך שם בעל הממון עצמו ללמוד תורה או

 .ישלח לשם אחד מבניו שילמד שם ויהיה ניזון באותן פירות
 ומתוך כך יהיה בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע התורה, אשר ילמד בחכמתו כל

 בית אביו, ובכן תימלא הארץ דעה את יי. כי אם חכם אחד לבד יהיה בעיר או אפילו
 עשרה, יהיו הרבה מבני אדם שבעיר וכל שכן הנשים והילדים שלא יבואו לפניהם כי אם

 פעם אחת בשנה, או אפילו ישמעו דבריהם פעם בשבוע ילכו הבית וישליכו כל דברי החכם
 אחרי גום, אבל בהיות המלמד בכל בית ובית שוכן שם ערב ובוקר וצהרים ויזהירם תמיד,
 אז יהיו כולם, אנשים ונשים וילדים מוזהרים ועומדים ולא ימצא ביניהם שום דבר חטא

 ,ועוון
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 ויזכו למה שכתוב [ויקרא כ"ו, י"א - י"ב] ונתתי משכני בתוככם וגו' והייתם לי לעם ואנכי 
 .אהיה לכם לאלהים

Could this enterprise be exported?  

• Functional with inspirational benefit  

 תוספות מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א
 כי מציון תצא תורה - לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון
 לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה כדדרשי' בספרי למען תלמד ליראה וגו' גדול מעשר
 שני שמביא לידי תלמוד לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו והיה רואה
 .שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה

• A Concrete Intellectual Benefit 
   תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנח עמוד ב 

 גמ'. בחזקת מי? ר' אילא אמר: בחזקת יורשי האם; ר' זירא אמר: בחזקת יורשי הבן. כי
 סליק רבי זירא, קם בשיטתיה דרבי אילא, קם רבה בשיטתיה דרבי זירא. אמר רבי זירא,
 שמע מינה: אוירא דארץ ישראל מחכים. וטעמא מאי? אמר אביי: הואיל והוחזקה נחלה

  .באותו שבט

   רשב"ם מסכת בבא בתרא דף קנח עמוד ב 
 אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים - שמשעליתי לא"י נתתי את לבי

 .לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על אמיתת דברים
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