
 א
 

 

 שלמה שאילת
 

 ח"תשע תשרי יב - דיקתדף  -י הרב מרדכי ציון "נערך ע

 aviner.net-http://shlomo  :שיעורי הרב

 

 ח"מ סוכות תשע"כנס חוה
 מ"דחוה' יום ראשון ג

 בישיבת עטרת ירושלים

00:11-0::1 

 מידותיהם של ישראל: נושא
 פרטים בקובץ מצורף

 

 :תוכן

 לשמוח ולשמח: חג סוכות .א

 שאלות שכיחות על בניית הסוכה .ב

 שאלות שכיחות על מצות ישיבה בסוכה .ג

 הכנסת עובד זר לסוכה .ד

 שאלות שכיחות על ארבעה מינים .ה

 !צבא זה קדוש .ו

 

 

http://shlomo-aviner.net/
http://shlomo-aviner.net/


 ב
 

 לשמוח ולשמח: חג סוכות

 [יוסף אברמסון: עריכה]

 

הכי חשוב זה לשמח את אשתו . ושימחת אחרים" ושמחת(. "דברים טז יד)" ושמחת בחגך"

כמובן מחוייבים לחובת (. מ עא א"ב" )עניי עירך קודמים"כי . את בעלה ואת הילדים/ 

אבל אדם לא יכול לחיות רק . לחובה לפרנס ועוד חובות רבים, לחובה לעזור, הכתובה

אבל לא המתנה חשובה אלא . הוא צריך למתנה. הוא צריך לחיות מתוך שמחה. מזה

 . גם מלה עדינה זו מתנה, גם חיוך זה מתנה. היחס

 !לשמוח ולשמח, חג שמח

 

 

 סוכההבניית שאלות שכיחות על 

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

  

 ?כשרה דופן בד שאינה יציבה :ש

היא אז היא כשרה גם , אם היא קשורה מכל ארבעה צדדים ואין חשש שתתנתק: ת

מ עד "ס 42מ מעל "ס 42כלומר כל , ויש מחמירים להוסיף חבלים כלבוד  .מתנדנדת ברוח

ת משנה הלכות ה "שו  .ו"ח עז סק"א או"חזו  .ח ה מ אות ב"ת אגרות משה או"שו)מ "ס 01

 (.עז

 ?האם מותר מקום לא נוח לסוכה :ש

ריח , בים ויתושיםכגון זבו, אין להקים סוכה איפה שאי אפשר לחיות באופן נורמלי: ת

ע "שו) או משיר עלים וקל וחומר אם יש בו חרקים, רוח חזקה וכן לסכך בסרך מסריח, רע

 (.תרנז' עיין ערוך לנר בתוספת ביכורים ס  .יט, תרכט יד  .ח תרמ ד"או

 ?כגון קיר של בית -כל השנה האם כשרות לסוכה  דפנות קבועות :ש

אלא להניח את הסכך בשביל סוכה   .ם מצוהלש  אין צורך לבנות את הדפנות  .כן: ת

 (.ח תרל א"ע או"שו)

 ?על הסוכה אפשרי סיכוך בענף עץ שמסכך :ש

יש להרימו ולהניחו , אבל אם חתכו ונפל על הסוכה  .אם חתכו אותו לפני שהניחו  .כן: ת

 (.ח תרלה א"ע או"שו)שוב 

 ?ואם היא מוברגת  ?סכך על פרגולה קבועה :ש

עם רווחים יותר גדולים מרוחב , מ"ס 4:-שקרשי הפרגולה הם פחות ממותר בתנאי : ת

צילתה מרובה "  .הקרשים כך שהסכך תופס שטח יותר גדול מהפרגולה והרווחים הריקים

א תרכו "ע ורמ"שו)כי הבורג הוא מעמיד דמעמיד , מותר גם אם מוברגת  ".מחמתה

 (.ח פה"ת באהלה של תורה או"שו  .תרלא ט  .א

 ?נים להחזיק את הסכךאזיקו :ש

וכן אסור בחוט   .אלא אם כן הסכך מחזיק בלעדם ברוח מצויה, כי הם מעמיד, לא: ת

ק "ב תרכט ס"מ)אבל אפשר בחוט פשתן או להניח קורות עליהם , ניילון או מתכת

 (.ק נו"ח ס"כה  .כו

 ?ואם זה התגלה בחג  ?דפנות לפני סכך, מה הדין :ש

אין מה , אם זה התגלה בחג עצמו  .הסכך ולהניח שוביש להגביה כל   .לא כשרה: ת

 (.ילקוט יוסף מועדים קלב  .י"ב סק"מ  .ח תרלה א"א או"רמ)יש לשבת בלי ברכה , לעשות



 ג
 

 ?מה לעשות, אם הסכך עף ביום טוב :ש

 (.ת תרכו י"פס)אסור משום בונה , אין מה לעשות: ת

 ?בניםמותר לשים רשת ברזל מעל הסכך כדי להגן מזריקות א :ש

 (.ת תרכו ח"פס)כן : ת

 ?של השכן מלמעלה תחת חוטי כביסה :ש

 (.שם)מ אין זה נחשב לבוד "ס 42-גם אם הם קרובים פחות מ, מותר: ת

 ?סכך על מסגרת מתכתית :ש

ק "ב ס"מ  .ח תרכט ז"א או"ע ורמ"שו)אלא לשים קורות עליה , כי זה מעמיד, לא: ת

 (.עדים קלילקוט יוסף מו  .ק נט"ב תרל ס"מ  .כב

 ?מותר לו לבנות בחול המועד, מי שמגיע למקום שאין סוכה :ש

ח "ע או"שו)יעשה רק המזערי ההכרחי , אך מלאכות שהן אסורות בחול המועד  .כן: ת

 (.ה עושה"ל ד"ביה  .תרלו

 ?האם מותר לבנות סוכה על יד גוי :ש

 (.6ת תרלה הערה "פס)ועדיף שלא , ודפנות מותר, סכך לא לכתחילה: ת

מותר להשתמש בסוכה בשרשרת נרונים שעל האריזה מצוייר עץ חג המולד של  :ש

 ?או צריך להשמיד אותם הנוצרים

ת שבט הלוי "וכן בשו)הזמנה לאו מילתא , ובעבודה זרה  .זה מיוצר לכל מטרה  .מותר: ת

 (.ב נז

 

 

 שאלות שכיחות על מצות ישיבה בסוכה

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

  
שמעתי   .בישוב בו הוראות כוחות הבטחון שאין לישון בסוכה מחשש פיגוע אנו גרים :ש

 ?גם אינה ראויה לאכילה, שמכיוון שהסוכה אינה ראויה לשינה

ב אומר שיש אחרונים שחולקים "אבל המ, א"ש וחזו"א וכן ערוה"כך כותב הרמ: ת

ש "ערוה  .רמ דח ת"ע או"שו)וכן בנידון שלנו מותר כיוון שאין ברירה , ומתירים דיעבד

 (.צ כה"שעה  .ב שם כ"מ  .ג"א קנ סק"חזו  .שם ט

 ?האם יוצאים ידי חובה בסוכה שנבנתה בלילה בגזל שינה של השכנים :ש

א שגזל שינה אסור משום "י)אך ודאי זו עבירה , אמנם הסכך בעצמו אינו גזול  .כן: ת

נזר החיים   .חיים ב קסחהליכות   .ח קניבסקי"הגר  .ויקרא יט יח  ".ואהבת לרעך כמוך"

  (.ת קרן לדוד אוח יח"שו .ויקרא כה יז  ".לא תונו איש את עמיתו"א משום "וי  .רטז

 ?האם נשים חייבות בסוכה :ש

ספרדיות לא , אשכנזיות מברכות  .אך יכולות לקיים  .זו מצות עשה שהזמו גרמא  .לא: ת

ח "ע או"שו)כמנהג אמותיהן  הכל, מברכות מלבד יוצאות צפון אפריקה ועוד כמה ארצות

 (.תרמ א

 ?אני פטור מסוכה, אם צריך לקום לטפל בתינוק בלילה ולאשתי אין כח: ש

 (.הערה ז  .ע דין השינה בסוכה ד"חזו)כן : ת

 ?מותר לצאת לטיול איפה שאין סוכה :ש

אבל ראוי להתאמץ כמה שאפשר לא להפקיע את , ופטורים כדין הולכי דרכים, מותר: ת

 (.סב' קום התהלך בארץ סי)ממצות סוכה עצמו 

 בניית סוכה בחול המועד



 ד
 

או , האם מותר לאכול בסוכות במסעדה שאין לה סוכה דברים שלא מצריכים סוכה :ש

 ?שזה אסור משום מראית עין

עיין   .ו"ד פז סק"פרי חדש יו)ל "אין מוסיפים במראית עין על מה שגזרו חז  .מותר: ת

 (.ת יחוה דעת ג נט"שו

 ?אלו דברים חייבים לעשות בסוכה :ש

שתי , ק"סמ 66כלומר  -  שינה ואכילת לחם או מאכל מחמשת מיני דגן כביצה: ת

ואפילו , אך ראוי לאכול כל ארוחת קבע בסוכה  .קופסאות גפרורים מהסוג הישן לא דק

 (.ח תרלט ב"ע או"שו)כל דבר 

 ?על איזו אכילה מברכים בסוכה :ש

 (.שם ח)א על כל כניסה "אבל לשיטת הגר  .כביצה לחם או עוגה: ת

 ?האם מותר להירדם בנסיעה :ש

תשבו כעין "  .אדם נוהג להירדם בנסיעה, אך כל השנה, אמנם הסוכה היא דירתו  .כן: ת

 (.סג הנדפס בסוף קום התהלך בארץ' הלכות אגד סי" )תדורו

 ?חולה :ש

 (.ח תרמ ג"אוע "שו)וכן משמשיו   .אפילו חולה קצת, פטור מסוכה: ת

 ?אם יורד גשם :ש

יישאר , אבל אם יש טפטוף זעיר  .מלבד לילה ראשון בו יאכל כזית לחם, פטור מסוכה: ת

 (.ב"ח תקלט ה הגה ומ"ע או"שו)

 ?אם יש זבובים שמטרידים :ש

ח תרמ "ע או"שו)או רעש גדול   .או חום קשה  .אם אין לו תנור, וכן קור גדול  .פטור: ת

 (.ד

 ?מי צודק  .צה לאכול בסוכה אך זה מפריע לאחי שרוצה לישוןאני רו :ש

 (.מ קנה לט"א ח"רמ)תלוי אם זו שעת אכילה או שעת שינה : ת

 

 

 הכנסת עובד זר לסוכה

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

  
 ?הרי ששמעתי שאין להכניס גוי לסוכה, האם מותר לעובד זר לשהות בסוכה: שאלה

שהם באים ( האושפיזין)צדיקים רמוזים ' הרי הז(: "אמור' פ)ת "ך עה"כתב הש: תשובה

ולא ימשך אחר , על כן צריך לשבת בה באימה וביראה בבושה וענוה, ויושבים בסוכה

ם שהסוכה צלה דמהמנותא "ולא יכניס לתוכה עכו, אכילה ושתיה שלא יבא לידי נבלה

ללות נמרצות צדיקים מקללים ק' ם לית ליה מהמנותא ואז בורחת הקדושה וז"ועכו

ועיין   .ק מקוריץ"פנחס להרה מדרש' וכדומה בס  (.ו"תרלט סק)ח "וכן מובא בכה  ".'וכו

 (.ח ב רעד אות ג"או)ת דברי יציב "בשו

ח "ומובא בשם הגר( קכב הערה כב' עמ)ע יוסף בחזון עובדיה סוכות "וכן כתב הגר

 (.ד"ח תשובה תקי"מועדי הגר)קניבסקי 

נשאל על מעשה ביהודי שיש לו חנות עם ( ח תנז' ועי. קעט ז)ת רבבות אפרים "ובשו

מ סוכות היכול "ם למסור ליהודי דבר בביתו בחוה"ם ובא העכו"שותף עכו

 .ם לא ידע מהסוכה ולא הוה חשש איבה"והשיב שאין להכניסו כי פה העכו  ?להזמינו



 ה
 

י לסוכה ונחוץ יש אומרים שהצריך להכניס גו(: "צג' סוכות עמ)וכתוב בספר כי בא מועד 

הדרך לכך שיפרוס ניילון , לו הדבר וכגון שיש מטפל סיעודי המטפל בזקן מבני המשפחה

ולמעשה מי שקשה לו   .או יפסול את המקום שיישב בו הגוי ובזה אינו מבזה את הסוכה

אין צריך לעשות , או שהגוי הולך ומסתובב בכמה מקומות בסוכה, לפסול את אותו מקום

ושמחתי : "ומביא בהערה  ".והמחמיר בזה תבא עליו ברכה  .חשוש בדברכל זאת ואין ל

י שליח "השיבני ע[ ל"זצ]א "י שליט"א שמרן הגרע"ק פרשת כי תצא התשע"עד מאוד בעש

נאמן מנאמני ביתו ששאלו לדין זה והורה להיתר ללא שום צורך לפסול את מקום ישיבת 

 ".הגוי

כ יסגור "א עוד שלא להכניס נכרי לסוכה אאק מוב"ובספה(: "תרלט ג)ובפסקי תשובות 

 ".הגגון שמעל הסוכה כי אז אין הסוכה כשרה ואין חשש להכניס גוי

שמה ' מלכים אומניך עמ)י זילברשטיין שיש אפילו להימנע להכניס מסייע גוי "הגראך 

 (.ח"בשם סוכה כהלכתה כ

כי בסוכות בכותל , לרב הכות, ר שמואל רבינוביץ"נשאל הג, (לד, ב)ת שערי ציון "ובשו

המערבי נמצאים שאינם יהודים המנקים כל העת את הסוכה ומאפשרים כניסת רבים כל 

  ?העת לסוכת הכותל אשר מאחדת את כל חלקי העם

: איבעית אימא קרא  .איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא, אין בזה כל חשש: והשיב

, הושיב שומר נכרי בבית הכנסתכתב שמותר ל( א, קנא)ם בדעת תורה "מצאתי שהמהרש

ופירש , בתי מדרשות דידן דיתבי בהו כנעניים( בבא מציעא כד ב)והביא ראיה מהגמרא 

וודאי שאין הכוונה מחוץ לבית המדרש   .שהן חוץ לעיר ומושבין בה כנענים לשמור  :י"רש

הכנסת ומאי שנא בית   .אלא כיון שזה לצורך היה מותר  .דאז אין בזה חידוש כלל וכלל

דהרי כל איסור הכניסה של גויים הינו מידת חסידות והרי , ואיבעית אימא סברא  .מסוכה

וודאי ישנם כאלו הזקוקים ללווי ולסידור ומשתמשים , שמדובר בסוכה לכל עם ישראל

כך , הרי ברור שאין לאסור כניסתם לסוכה זו משום מידת חסידות, בלא יהודים לצורך זה

וכך כתב לו   .והדברים פשוטים, סוכה פרטית ולא בסוכה של הכללשמנהג זה אינו אלא ב

 .לצורך מותר: ח קניבסקי"הגר

לכן אם אפשר   .אך מוזכר באחרונים  .ע "ובשו ם"ברמב, אין זה מוזכר בגמרא: סיכום

 .לכן לצורך מותר, אבל אין איסור בדבר, ראוי, להימנע

א הכניס את המלכים הנראים לו איך הו, יש להקשות על אברהם אבינו, ואחרי כל זה

  ?כערבים בתוך סוכתו

כתב שיש מדרשים מחולקים מתי ,הרב משה הלוי פרקש , (קכ' ד עמ"ח)עקדת משה ' בס

טור ' עי)ויש אומרים בפסח , (י, בראשית רבה מח)יש אומרים בסוכות , הגיעו המלאכים

 (.תיז' ח ריש סי"או

כותב תירוץ , (ב"פרשת וירא יח ע)מספינקא ר רבי יצחק אייזיק "חקל יצחק להאדמו' ובס

אלים כהשעין , דסוכות' ואיתא בפיוט יום ב  .והשענו תחת העץ: ל"וז, נפלא על קושיה זו

ל כשהשעין אברהם את המלאכים תחת העץ והיו יושבין "המ' ופי, אב תחת עץ סוכה

' ח סי"באו ל דאין עושין סוכה תחת האילן כדאמרינן"וקשה הא קיי  .תחתיו כתחת סוכה

ו אלא אם השפיל הענפים של האילן ויערבם אם הסכך ויהיה הסכך רבה עליהם "תרכ

ותירץ דהא דאין , שהקשה הא אין מבטלין איסור לכתחיחה( ב"סק)ז "ש בט"וע, ומבטלם

, ש"מ במקום שנהנה אבל מצות לאו ליהנות ניתנו ע"מבטלין איסור לכתחילה דרבנן וה

אלא ( א, יא)בראש השנה ' פ הגמ"המלאכים בסוכה הוא עוהנה הא דהשעין אברהם את 

מדוע לא הכניסן , אכן קשה  .דבסוכות באו המלאכים לאברהם' ש בתוס"וע, דקאי בחג



 ו
 

בסוכה ממש כי בודאי היה לאברהם אבינו סוכה טובה ולמה הכניסן תחת האשל 

אם הם  כ היה מסופק"וא, י דכערביים נדמו לו"ש רש"ל עפמ"וי  .ק"כדאמרינן בזוה

, ם לסוכה"ודברתי עם מרן האם נכון להכניס עכו  .או ערביים', או גרים עובדי ד, מלאכים

א החיל מקודש "והסכים שלא להכניסו רק לצאת לחוצה ולדבר עמו כדאמרינן בכלים ספ

א מה "כ לא ידע א"וע  .ומסתברא דסוכה ודאי קדושתה כהחיל, ם נכנסין לשם"שאין עכו

כ נתחכם "וע, דשמא ערביים הם, או לא, ם להכניסן לסוכה שלולעשות עם המלאכים א

ת "נ אם עובדי השי"דממ, לעשות סוכה תחת האילן ולהרבות סכך על הענפים של האילן

' הלא כתב כתיבת גומא פ, ואם ערביים הם, הענפים נתבטלו ברוב והיא סוכה כשרה, הם

כ לאו סוכה "וא, נ"ל ולא לז חדשה התורה לישרא"נ לא אמרינן ביטול ברוב דד"נח דבב

 (.ומובא שם בעקדת משה)ח "ל ודפח"עכ, ם לישב בה"היא ויכולים גם עכו

 

 

 

 שאלות שכיחות על ארבעה מינים

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

  

 ?נשים חייבות :ש

, ספרדיות אינן מברכות, אשכנזיות מברכות  .יכולות לקיים, אם רוצות  .נשים פטורות: ת

ב תרנד "מ) הכל כמנהג אמותיהן, ממוצא צפון אפריקה ועוד כמה ארצותמלבד ספרדיות 

 (.ח מב"ת יביע אומר א או"שו  .א"סק

 ?ארבעה מינים פסולים מותרים לילדים :ש

 (.ת תרנז ב"פס)אך בלי חומרות , הם חייבים להיות כשרים כדין  .לא: ת

 ?קניה עם המחאה מותרת :ש

כדי , ראוי לשלם סכום פעוט במזומן מתוך המחיר, אם לא  .כן אם יגבה לפני סוכות: ת

 (.ת תרנח ו"פס)שיהיו שלו 

 ?ארבעה מינים לרבנים  האם יש להראות :ש

אלא לקנות אצל אנשים נאמנים או ארוזים עם   .אין צורך יותר מכל מצוה אחרת: ת

 .חותמת כשרות

 ?למי שלא הספיק כל היום קיום המצוה בלילה :ש

ד "ת יביע אומר ו יו"שו) דקות אחרי השקיעה 6.:0  .ברכה רק בין השמשות ובלי: ת

 (.קסט, ילקוט יוסף מועדים מז  .כג

 ?לפני שהולכים לתפילת שחרית לברך עליהם בסוכה האם חייבים: ש

 (.ל"כך נהג האריז)חומרה   .לא: ת

 ?מה יעשה, אם יש לו תחבושת על היד :ש

, אז אין זו חציצה, אם אי אפשר  .יסיר את התחבושת חצי דקה לפחות מחלק מהיד: ת

 (.ח תרנא ה"נשמת אברהם או) ואפשר ליטול ולברך

 ?מה הדין אם הפיטם נפל :ש

עדיף לקנות סוג אתרוג בלי פיטם כדי   .אלא אם כן נשאר ממנו קצת, האתרוג פסול: ת

 (.כ"ח תרמט ה ונו"א או"ע ורמ"עיין שו) למנוע תקלות

 ?כמה עקמומיות פוסלת לולב :ש

 (.ת תרמה יג"פס)עם הכוונה מול העין   אין צורך לבדוק, הוא כשר, אם הוא מעט עקום: ת

 ?כדי שלא ייפרד מותר להדביק את הקצה העליון של הלולב :ש



 ז
 

, ת תרמה ד"פס)לא יועיל להדביק , אבל אם נפסל  .ואין בזה בל תוסיף כיון שבטל  .כן: ת

 (.י

 ?מה דין אתרוג ירוק :ש

 (.ת תרמח כב"פס)אלא כן שטרם הצהיב , אין זה כן ירוקכי , בימינו כשר: ת

 ?האם עדיף שתהיה הקלפיה החומה של הלולב: ש

 (.ת תרמה ג"פס)לאשכנזים עדיף שלא , לספרדים עדיף  .קֹוָרא נקראת: ת

 ?אתרוג מורכב כשר :ש

 (.ת תרמח כג"פס)צריך הכשר   .לא: ת

 ?על האתרוג 'צלקת בז, "בלעטלך"מה דין  :ש

 (.א"הליכות והנהגות לגריש)זה נגרם על ידי עלים . כשר: ת

 ?מה דין כתם על האתרוג מחמת משמוש ידיים מרובה :ש

חידושי ' עי  .ס"אתרוג מנומר בשימוש נקרא הידור של החת)זה נדיר בימינו   .מחלוקת: ת

 (.נח, ת השואל א"שו  .ס סוכה לו א"חת

 ?צריך השורשים ממש באותו קו, האם הדס משולש :ש

לכתחילה ויש מקילים אם פוגש בשורשם אלה בחלקת התחתון ואלה בחלקם העליון : ת

 (.ת תרמו ה"פס)

 ?שפסולה לערבה כיצד להכיר צפצפה :ש

 (.שבת לו א)קנה לבן , שפה משוננת, חד בקצהו, עלה משוך: ת

 ?כשר לולב מדקל קנרי :ש

 (.ת תרמה ב"פס)לא לכתחילה : ת

 ?גומי או וולקרוהאם אפשר לאגוד לולב עם  :ש

מב . ח תרנא א"ע או"שו)ואין בזה בל תוסיף או חציצה , מן הדין אפשר בכל דבר: ת

 (.ועוד  .ל"מנהגי מהרי  .אבל נהגו להשתמש בכפות לולב  .ט

 ?כדי לאגוד את הלולב האם אפשר להשתמש בסלסלה :ש

 (.עקב תרנא חביכורי י  .ס סוכה לו ב"חת)אך יש להוסיף קשר   (.ב תרנא יא"מ)כן : ת

 ?כמה קשרים יש לקשור את הלולב :ש

א שאינו "וי, ערבה-הדס-יש אומרים שזה כולל קשר האגוד לולב  .אבות' שלושה כנגד ג: ת

 (.ב יא"מ  .ח תרנא א"ע או"שו)כולל 

 

 

 

 !צבא זה קדוש

 

 שחיבר הרב יהודה איזנברג את התפילות בלוח שנה של היכל שלמה כמה שמחתי לראות

 .חיילינועבור 

 !יישר כחו

 !ויישר כחו של צבאנו הקדוש

 

 ברכה למתגייסים ולחיילים בתעסוקה בשבת

 

 ברכה למתגייס



 ח
 

היוצא לשרת בצבא ( פלוני בן פלוני)מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את 

, ישמרהו הקדוש ברוך הוא ויצילהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה.  ההגנה לישראל

יתן .  וימצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיווישלח 

ואיש אל משפחתו 'ויקוים בו הכתוב , כשהוא שלם ובריא, ה ויזכה לסיים את שירותו"הקב

 .ונאמר אמן.  'תשובו

 

 ברכה למינוי מפקד

 \ו לקצין לרגל מינוי( פלוני בן פלוני)מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את 

יתברך על ' ונותן שבח והודיה לה \ועלה לתורה  \בצבא ההגנה לישראל  \______ למפקד 

ישמרהו הקדוש ברוך הוא ויצילהו מכל צרה וצוקה מכל נגע .  כל הטובה שגמל איתו

יזכהו הקדוש ברוך הוא להצליח בכל .  וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ומחלה

.  וימלא באמונה את תפקידו בהגנת העם והארץ, ם ישראליקדש שם שמים וש, מעשיו

ובעיני אלהים , וימצא חן ושכל טוב בעיני מפקדיו ופיקודיו, ה לביתו בשלום"ישיבהו הקב

 .ונאמר אמן, ואדם

 

 קבלת מצוות ליוצא לתעסוקה מבצעית ועושה מלאכה בשבת

ועבר לכם : כאמור ,הנני מוכן לקיים את המצוה לצאת לעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם

באלהים ".  וחי בהם: "וכדברי חכמינו, עד הורישו את אויביו מפניו' כל חלוץ לפני ה

 .חיל והיא יבוס צרינו-נעשה

 

 .[  וישוב לשמור שבת כדרכו]ברוך המבדיל בין קודש לקודש :[ בסיום התעסוקה יאמר]

 

 

 


