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Lights on? 

 Keeping Shabbat in a Jewish State 

 299 דומע ,הכולמ ףינצ ,הירנ יבצ השמ ברה .1

 וצראב םג אלא ,ה"בקה לש בחרה ומלועב קר אל ,םייוצר םיחרזאכ םירכומ ,חנ ינב ,םלוכ םייוגה
 םיבשות-םירג לש םצמוצמ רפסמ לש ותואיצמ דוסי לע תמיוסמ היישעת ןיינב ...שדוקה ץראב ,תרחבנה
 תושגרהו רוביצ יפמ היח המצע תדה יכו ...תיתדה שגרה םושלו תיתד הוצמ םושל הריתסב דמוע ונניא
 רוביצהש תדל הל יואו ,רעונה תא ךנחלו רוביצה תעד תא ןווכל אוה תד לש הדיקפתש המוד ...?רעונ
 גואדל שיש ,הנידמב דבוכמ חרזא אלא ,לילחד וניא תבש לש יוג ...ףטה יפמ היח איהש וא התוא ןווכמ
 ותסנרפל
 השעמה ימי תששב וליפא ותקסעהלו

 

 328 'מע "הנידמה תרות"  ,"תויתכלה תויעב רותפל ידכ םירכנב שומישה ,ןרוג המלש ברה .2

 תנמ לע לארשיל הנתינ הרותהש ררבתמ - םטרפל םוקמה ןאכ ןיאש - תורוקמה בורמ ,תאז ףא לע
 ןיאש יאדווב - תותבשב םיינוחטיבה םיתורישה םויקל עגונבו .הרותה תא רפיש יוג לש הרזע אלל המייקל
 ,תווצמו הרות ירמוש םניאש םידוהיב וז הרטמל שמתשהל

 ןידה אוהו .החמשו החונמ ךות תבש רומשל תווצמה ירמוש ולכויש ידכ ,תבש לש םייוגל םתוא ךופהל
 רמוש וניאש ידוהיל תתל רוסאש ,ועצבל םילוכי ונא ןיאש ,ונרובע ינויח אוהש ,רחא יתכלה אשונ לכב
 י"ע התוא םייקנש ידכ ונל הנתינ אל הרותה יכ תבש ללחמ ךכ ןיב אוהש הנעטב ונמוקמ תא אלמל תווצמ
 - תווצמה לכ תא ורמשי לארשי לכ רשאכ םגש השוריפ "םהב יחו" הווצמה יכ ,התוא ורפי םייוגהש ךכ
 .יל ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל" הווצמה תא םג םייקנ

 

3. The Use of Electricity on Shabbat and Yom Tov, Rabbi Michael Broyde & 
Rabbi Howard Jachter, Journal of Halacha & Contemporary Society, No. 
XXI - Spring 91 - Pesach 5751 

Three answers are given (to understand gramma) The first answer posits that the 
critical distinction is the time delay. The barrel case is permitted because the fire will not 
destroy the barrels until a considerable amount of time has elapsed, whereas the wind 
separates the wheat and chaff immediately. According to this definition, because there 
is a clear time delay between the action and the effect, this would be indirect causation. 
Since actions done via indirect causation are permitted on Shabbat in case of need or in 
order to facilitate performance of a mitzvah, a timer set to go on at midday could be 
adjusted at 9 a.m. so that the appliance will go on at 10 a.m., if this were a case of need 
or mitzvah. On Yom Tov, indirect causation is permitted even absent special need, and 
thus such adjustments are always permitted according to this reasoning. This is the 
view of Rabbi Ovadia Yosef and others. 



The second position that of Rabbi Joseph B. Soloveitchik and others, states that the 
critical factor is whether the additional force needed to finish the action is present at the 
time of human activity. Winnowing in the wind is prohibited only when the wind is 
blowing at the time the wheat is thrown into the wind; the barrel case is permitted since 
one is placing the barrels away from the fire. Placing the barrels actually in the fire 
would be prohibited.103 Since, when adjusting a timer the additional force needed to 
finish the action, namely the rotation of the dial, is present at the time of human activity, 
all adjustments that hasten an action are prohibited. Thus, Rabbi Soloveitchik rules that 
under no circumstances may one adjust the timer so that an appliance will begin to 
operate earlier than expected. 

A third view asserts that the critical factor is whether the indirect process used is the 
normal process. If the indirect process is the normal one, it is prohibited on Shabbat. 
Otherwise it is permitted. The barrel case is permitted only because it is not the normal 
manner to extinguish fire through a time delay. Winnowing, however, is frequently done 
through wind power.104 According to this approach, adjusting a timer is prohibited since 
it was designed to be used in this manner; however, placing ice cubes (or hot water) on 
a thermostat to increase the flow of heat (or cold air), would be permitted since that is 
an indirect and unusual manner of making the adjustment. 

 

 

4.  Rav Shlom Goren, Torat ha-Refu'a, p. 80 
  
The position of the Noda Biyehuda and the Chatam Sofer is correct and applicable from 
a halakhic perspective, but only when we are talking about Jewish doctors in the 
Diaspora, who bear no responsibility for the health of the people in the country. They are 
only bound by the mitzvah and the duty to treat patients who turn to them but are not 
responsible for planning short-term or long-term medical services. Regarding them, the 
basic outlook of the great authorities mentioned above is correct, that in the absence of 
a sick person standing before them, they may not use the criteria of piku'ach nefesh in 
order to worry about sick people in the future, who may never appear before these 
doctors, and if they appear, this insubstantial possibility does not constitute a basis to 
permit Torah prohibitions for doctors, who are not responsible for medical services in the 
future. 
However, when we are dealing with an independent Jewish state, where the government 
of Israel is responsible to design a medical system in the country for all its citizens, this 
national responsibility does not express itself in the daily individual planning of medical 
services in Israel, but rather in overall long-term responsibility. Surely it is clear that every 
year a significant number of patients requiring a transplant will be admitted to the country's 
hospitals. If we do not worry from the outset about organ donations, we will not be able 
to satisfy the many requests that will arise 
 
 



 "האופרה תרות", "םילוח יתבב רוע קנב םויקו תויווכ יעגפנב רוע תלתשה ןרוג המלש ברה .5
 150 'מע

 
 הווהמ הזש םושמ ,היעבל ןורתפ תויהל לוכי וניא וניעוצפ תא אפרל ידכ םייוג לש אבוימ רועב שומישה
 תא רותפל לוכיבכ ןחוכב ןיא תידוהיה הכלההו לארשי תרות יכ םבשחב ,םלועה לכ יניעל םשה לוליח
 הפי ןיעב האור הניא לארשי תרותש דחוימ רמאמב יתחכוה רבכו ...ץראב ונייח לש רתויב תוינויחה תויעבה
 ורזג ןכל .הילע רומשל לכונ ונאש ידכ הרותה תא םיריפמה םייוגב שומישה תא
 .הכלהה תויעב תא ונל רותפל יוגה לוצינ תא עונמל ידכ ,).נק תבש( תובש ם"וכעל הרימא לע הנשמה ימכח
 ונלש םיעוצפה ייח תלצהל םירכנ םיתמ לש רועל קקדזנ םא הרותה ןויזיב הזש יאדובו
 

 13-14 'מע ,ג הנידמהו הרותה תמוצב ,גוצרה ה"אירה .6

 ;םדימ קמחתי ןכ אל םאש ,רסאמל ותוא ריבעהל שיו םישנא והוספת רבכש בנג רוסאל םיאצויה םירטוש
 םעטמ הזכ הרקמב לופיט אהי אל םאש ,רומאכ ששח םייקש אלא ,שפנ חוקיפ רישי ןפואב ןיא ןאכ
 םמוקמל רוזחל ליצהל םיאבל ריתמה ם"במרהמ ונאבה ליעל הנהו ...שדוק תבשב םיבנגה וברתי ,הרטשמה
 תושפנ ששח םגש הזמ ונעמש ;תרחא םעפ אובלמ וענמיי ,םהילע רימחמ התא םא אמש ,םהילע םנייז ילכו
 םיבנג םתסש ידמל ןאכ רורב ןיאש ינפמ ,תישאר :ירמגל םיווש םיניינעה ןיא םוקמ לכמו .ריתמ אבל דיתעל
 ינפמ אוה רתיהה לכו ליאוה ,תינשו .םדא ינב םהב םישיגרמשכ דימ םיטלמנה םהמ שיש ,םיחצרמ םה
 אליממ םהו ,תונברה תוארוה םע םיבשחתמ אל ונרעצל לודגה בורה הנה ,תובינג הניברת ריתנ אל םאש
   .תובינג יובירל רוסיאה שמשי אל ןכ םאו ,וענמיי אל
 ...שפנ חוקיפ ששחל םג לובג הזיא שי יאדו ירהש ,שפנ חוקיפ ששח םעטמ רתיה לע טילחהל השק ,ללכבו
 הזב ןויע ךירצו
   

 ביר 'מע ,ינימיה דומע ,ילארשי 'ש ברה .7
 
 רורב לבא ,ךכ רחאל אלו הז עגר יבגל אל ,ונינפל דמוע וניא ןיידעש שפנ חוקיפ םגש ,ללכ םידמל ונאצמנ
 איה 'םהב יחו' לש וז הבוח יכ .ונינפל רבכ אוה וליאכ ותוא םיאור ונא ,םינמזה ןמ ןמזב הזל רבדה עיגיש ונל
 םייח תלצהל גואדל םג הזב םידמועו םיווצמ ונא אלא ,הז עגר לש םייחה יבגל קר אל ונינפל תדמועו תמייק
 תדימב קלחל םוקמ םג ןיאש הארנ התעמו ...ךיאו יתמ םיעדוי ונא ןיאש יפ לע ףא ,תויהל םעפ וכרטציש
 לש תחא הלצה היד ,ףלאמ דחא אלא תורקל לולע הז ןיא םא וליפאש .אבל דיתעל רבדה לש תוחיכשה
 םירישכמ רדגב םהש ,תבש לוליח לש הלא תולועפ תושעל בייחלו ריתהל ידכב ,םינמזה ןמ ןמזב תחא שפנ
   וז הלצהל
 

 יל הארנ ...הרות ירמוש םלוכ וליאכ ןודל ונילע .םהילע ךמתסהל הביס הנניא םיינוליח ידוהי לש םתואצמיה
 .הזה םויכ הרטשמב הרותה ירמוש רפסמ תא ןובשחב איבהל ךירצ וניא וז הדוקנב ןוידהש רורב רבדכ
 םירחא תומוקמב בורל עיגהל ףואשל ונילעש הממ תוחפ אל ,בורל םש וכפהיש רותחל םג ונילע
 

  .במ תבש ארמג .8
   
 םיבר הב וקוזי אלש ליבשב ,םיברה תושרב תכתמ לש תלחג ןיבכמ :לאומש רמאהו
 

 .במ תבש ן"במר .9
  

 אכיאד יכיהו ,רוסאד אוה ןנברדמו ,אתיירואדמ יכהב יוביכ ךייש אלד ל"ז י"שר שריפ .תכתמ לש תלחג ןיבכמ
 יאמ ,םיבר קזיה הב תיל ץע לש תלחג יבג יתאצמ תולודג תוכלהב לבא ...תובשה לע ורזג אל םיברד אקזנ
 ג"עא ,תכתמ לש תלחג לבא ;הב קוזתיאל יתא אלו ,הל וזח אקו ,אקמוס הב תיא איבכ אלד המכ - אמעט
 תיאד ידימב לאומשו ,םיברד קזיה היל תיל הדוהי 'רו ,הב יקוזתיאל ותאו ,הל וזח אלו ,אילק אקמוס ליזאד



 קזיה םושמ הרומג הכאלמ םיריתמ ונא ךיא ,אוה המיתו .וירבדכ ל"ז ח"ר כ"כו ...הילע גילפ םיבר קזיה היב
  לאומש היל בישח תושפנ תנכסכ ,םיבר לש קזיה לכ אמשו .תושפנ תנכס םוקמב אלש
 

Rambam Shabbat 2:23 
 
The following rules apply] when gentiles lay siege to Jewish cities If their intent was 
financial gain, the Sabbath laws should not be violated because of them, nor are we 
allowed to wage war against them. If a city is located near the border, however, we should 
march against them with weapons and wage war against them even when they are 
demanding hay or straw.  
In any location, if the gentiles' intent was Jewish lives, or if they engaged in battle with a 
city or laid siege to it without stating a specific intention, we must wage war against them, 
and the Sabbath laws should be violated because of them. It is a mitzvah for every 
member of the Jewish people who can come [to their assistance] to go out and aid their 
brethren who are under siege and save them from the gentiles [although it is the] Sabbath. 
It is forbidden to wait until Saturday night. 
After they have saved their brethren, they may return home with their weapons on 
the Sabbath, so that a dangerous situation will not be created in the future.  

 
 וטר-דיר 'מע ,ינימיה דומע ,ילארשי 'ש ברה .10

 
 יכ ,שפנ חוקיפכ בשחנ לכה ,ונממ קזנ קוליס וא רוביצה םולשל עגונש המ לכש אוה םירבדה דוסיש הארנ
 םושמ הב ןיא ,המגודל ,דיחיה תסנרפ .שפנ חוקיפ םע ןיינע ןיפיקעב וב שי רוביצה םולשב ךורכש המ לכ
 ןיבמ דחאבש טלמיי אל ירה ,םחלל עגונ הז ןיא םא וליפא ,הסנרפ רסוחמ אהי רוביצה םא לבא ;שפנ חוקיפ
 המחלמ לכ ןכו .שפנ חוקיפ תויהל לוכי הז ולצאש ןפואב ,חבושמ רתוי לכואל ךירצ אוהש הזכ אהי םיברה
 ןמזב םייק וניאש המ ,םישושתו םילוחב רתוי לפטל תורשפא תנתינ הז ידי לעו ,החוורה האיבמ איהש
 ודחפי הז ידי לעש חינהל שי ,ךלמה לש ועמש תוברהל איהש המחלמ ןכו .םידורי םה םיילכלכה םיאנתהש
 ידי לעו ,בוט רתוי ילכלכ בצמל איבמ ןכ םגש המ ,תירבב ותא אבל םינינועמה הלא ובריו ,אבלמ םיביואה
 וניא ומצע דצמ הז םנמא ,תלחגה ןיינעב רוביצב קזנה קוליס לש ןיינע ןכו .רוביצה תואירב הברתמ הז
 והשימל דיגהל לכוי אלו דדוב אוהש םג ןכתייו ,הדובעל תאצל לכוי אל קוזינהש ןכתיי ירה לבא ,ןכוסמ
 םאש ,םירויצ ינימ הזב אצויכו .שפנ חוקיפ ידיל איבהל הזה ןטקה רבדה לוכי ןכ ידי לעו ,ול רוזעל ואוביש
 הרוק הז ירה ירוביצ ןפואב ,םוקמ לכמו ;הזמ שושחל ןיאש ,קוחר הז ירה דיחיה יבגל הז לע םיבשוח ונא
 ןובשחב אבומ הז םג שפנ חוקיפ יבגלו ,ףוס ףוס
 
 
 


