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Army Minyan Challenges
Gathering a Minyan

 דיני צבא ומלחמה / הרב שלמה מן ההר(1911-2000)  
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74. מקום המתפללים המהווים מנין
כשמתפללים  אחד –  במקום  מרוכזים  להיות  המתפללים  צריכים  להוות מנין,  כדי 
תחת כיפת השמים – או בחדר אחד. חייל הנמצא מחוץ לחדר או לאוהל שמתפללים 
בו, אפילו אם הדלת פתוחה, אינו משלים עשרה. בשעת הדחק, אם אוהל בית הכנסת 
להקל  אפשר  חשוך –  שהוא  או  לעמוד בו,  נוח  שלא  או  את המתפללים,  מהכיל  צר 

ולצרף גם את העומדים בחוץ, אם פניהם מופנים לציבור. (נה, יג-יד).
אם יש בחדר או באוהל עשרה מתפללים, רשאים חיילים אחרים להתפלל מחוץ לו, 

ותפילתם נחשבת לתפילה בציבור, ובלבד שישמעו את דברי החזן. (נה כ, שע"ת טו).

Keeping a Minyan Awake
 הרב יוסף צבי רימון הלכה ממקורה צבא  כרך א:97

האם ניתן לצרף למניין חייל שנרדם?
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נה סעיף ו

ו') ואם התחיל (לב) אחד מהעשרה להתפלל [ט] לבדו ואינו יכול לענות עמהם, * 
(לג) <ד> ט] או שהוא ישן, ד) יא'] ד} אפילו הכי (לד) ח מצטרף עמהם 

בית יוסף אורח חיים סימן נה
 ומכאן למד מורי הרב הגדול מה"ר יעקב בי רב זללה"ה שאם היה אחד ישן מצטרף
 עם תשעה לקדיש ולקדושה דכיון דאיכא עשרה דבני קדושה נינהו שפיר שריא

 שכינתא עלייהו. ואח"כ מצאתי שכתב האגור בסימן (רס"ז) [רנ"ב] וזה לשונו נשאל
 גדול הדור מהר"י מולין (שו"ת מהרי"ל סי' קנ (קסא)) על עשרה שהיו בבית הכנסת

 וישן אחד
…………:וכדאי הוא מורי ז"ל לסמוך עליו

However 
ט"ז אורח חיים סימן נה ס"ק ד

 ויותר מזה שנדמ' מילתא למילתא מה שי"ל עליו דלמא שאני ישן שהוא גרע מקטן 
 דאין בו קדושה כמ"ש ב"י בסי' ד' בשם הזוהר דסלקא מיני' נשמתא ולא הוה בכלל
 קדושה דטעי' טעמא דמות' ורוח מסאבתא שריי' עלוהי. ותו נלע"ד דאפי' ריב"ל מודה
דלא יצטרף כיון דאפשר להעיר אותו משנתו למה נצרף אותו כשהוא ישן לכתחלה

משנה ברורה סימן נה ס"ק לד
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(לד) מצטרף עמהם - דבכל עשרה שהם גדולים שכינה שריא ביניהם דונקדשתי 
בתוך בני ישראל קרינן בהו ולא דמי לקטן דלאו בר קדושה הוא. ועיין בט"ז שחולק 
לענין ישן וס"ל דאין מצטרף והסכים עמו הפר"ח דישן חשיב כשוטה עי"ש ע"כ [לא] 

לכתחילה בודאי צריך להקיצו ועכ"פ [לב] לעוררו שיהיה מתנמנם ועיין בבה"ל:
It may depend on the Tefilla

ביאור הלכה סימן נה סעיף ו ד"ה * או שהוא
 או שהוא ישן - עיין במ"ב מה שכתבנו דלכתחלה יש עכ"פ לעוררו. ואם אי אפשר ג"כ בזה *
 צ"ע למעשה כי אף דבפמ"ג כתב דאם א"א הסומך על ש"ע לא הפסיד וכן משמע מהח"א
 הלא הברכי יוסף וכן הדה"ח הסכימו עם הט"ז והפר"ח. ואפשר דבמקום שמתפללין קדיש

 וקדושה בקול רם והשאר בלחש יש להקל במקום הדחק בישן דלית בזה חשש ברכה לבטלה
 :וכן משמע מפמ"ג דזה קיל יותר

c) AWAKE in 5779 - The Deep(er) Significance of this Halacha
(Rav 1956) דם יהודי אינו הפקר

שיר השירים פרק ה
(ב) אֲנִ֥י יְׁשֵנָ֖ה וְלִּבִ֣י עֵ֑ר קֹ֣ול׀ ּדֹוִד֣י דֹופֵ֗ק ּפִתְחִי־לִ֞י אֲחֹתִ֤י ַרעְיָתִי֙ יֹונָתִ֣י תַּמָתִ֔י ׁשֶּרֹאׁשִי֙ 

נִמְלָא־טָ֔ל ְקוֻּצֹותַ֖י ְרסִ֥יסֵי לָֽיְלָה: 
Second, the knock of the Beloved was heard on the battlefield. The tiny he

The fifth knock of the Beloved is perhaps the most important. For the first time in the 
annals of our exile, Divine Providence has amazed our enemies with the astounding 
discovery that Jewish blood is not cheap!

The Torah has always taught that a man is permitted, indeed, has a sacred 
obligation, to defend himself. ….

“And I shall redeem you with an outstretched hand and with great judgments” (Exodus 
6:6).Thank God we have lived to see the day when, with the help of God, Jews have it 
within their power to defend themselves.

Let us not forget that the poison of Hitlerite anti-Semitism (which made Jews fair game 
to all) still permeates this generation, which looked with equanimity upon the horrible 
scene of the suffocation of millions in gas chambers as a normal event that need not be 
challenged. The antidote for this venom that poisoned minds and dulled hearts is the 
readiness of the State of Israel to defend the lives of its citizens. Listen! My Beloved 
Knocks!

Are we AWAKE?
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