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#1- The Firestorm Letter
מכתבו של פרופסור ישראל שחק בהארץ.1

אני רואה אדם, לא–יהודי, נופל ארצה מתעלף...  תלה הציץלפני חדשים טיילתי ברחובות ירושלים (שכונת קטמון). והנה
על מנת להציל חיי אותו אדם. אמרתי:שלו ביום שבתסרב להתיר את השימוש בטלפוןמהחלון וראה שנפגע אדם, אך

רק משוגע בודד הוא האיש.
של ירושלים. כתבתי אלה והוזמנתי לבית הדיןכתבתי לרבנות הראשית לברר את ההלכה והופנתי לרבנות הראשית

מנתעלשבתלחללליהודישאסור)15.11.65(אחדפהפסקווהםהרבנים…מןמורכבשהיהירושלים,של(?)הרבני
עלהרי יש לכם עיתונאים בכל ערי הארץ. שאלו את הרבנים. אינני רוצה שתסמכו רק על דברי.להציל חייו של לא–יהודי

דבר ההלכה הזאת אם אין אתם מאמינים לי.
פעמים הרבה ניצלתי על ידי לא יהודים שסיכנו... את.העולם תחת שלטון הנאציםאשר לי: הייתי כל תקופת מלחמת

היה קורה לי עם אותם חסידי אומות העולם שהיצילוני היונפשם. מחשבה אחת טורפת אחרי ולא נותנת לי מנוחה: מה
לפרסם אתולכן נדר נדרתי: אעשה כל שביכולתי כדימתנהגים אתי כפי שהרבנים דורשים שאתנהג עם לא יהודים!

.החוק הנתעב הזה על מנת לשנותו

2. Rabbi Shmuley Boteach, Jerusalem Post February 4th, 2008

Christopher Hitchens wrote of Baruch Goldstein "While serving as a physician in the Israeli army he had

announced that he would not treat non-Jewish patients, such as Israeli Arabs, especially on the Sabbath.

As it happens, he was obeying rabbinic law in declining to do this, as many Israeli religious courts have

confirmed." (pg. 208) In our second debate on religion I asked Hitchens to identify even one Jewish court

that would uphold such blasphemy. As his source he cited not a court but his dear friend, the late Israeli

writer Israel Shahak.

#2- Saving Gentile Lives on Shabbos
תלמוד בבלי מסכת יומא דף פה עמוד א.3

ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה חללאומר,מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת וכו', ר' שמעון בן מנסיא
וחישמואל אי הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו,א"ר יהודה אמרעליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה,

.בהם ולא שימות בהם

R. Shimon ben Menasia said: "The Children of Israel shall observe the Shabbat [to make the Shabbat an

eternal covenant for generations]" (Exodus 31:16) The Torah said to violate one Shabbat for him so that he
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may observe many future Shabbatot… "And live by them" (Leviticus 18:5) and not that one should die by

them.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף פג עמוד א.4
- מפקחין עליו את הגל.ספק נכרי ספק ישראלספק מת,מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי

מצאוהו חי - מפקחין, ואם מת - יניחוהו.
One upon whom a rockslide fell, and there is uncertainty whether he is there under the debris or whether

he is not there; and there is uncertainty whether he is still alive or whether he is dead; and there is

uncertainty whether the person is a gentile or whether he is a Jew, one clears the pile from atop him.

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כו עמוד א.5
לעבודת כוכבים… ורמינהו יהודית מילדת עובדת כוכביםבת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים מפני שמילדת בן

עובדת כוכבים בשבתאסבר רב יוסף למימר: אולודי.שרי משום איבהבשכר, אבל לא בחנם! אמר רב יוסף: בשכר
לאדמינטרי שבתא מחללינן עלייהו, דידכו דלא מינטרי שבתא; א"ל אביי, יכלה למימר לה: דידןבשכר שרי משום איבה

מחללינן…
Rav Yosef thought to say: Delivering the child of a gentile woman on Shabbat in exchange for payment is

permitted due to enmity. Abaye said to him: The concern of enmity does not apply here, because she can

say to the gentile: With regard to our own women, who keep Shabbat, we desecrate Shabbat for them;

with regard to your women, who do not keep Shabbat, we do not desecrate Shabbat for them.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן של סעיף ב.6
שבת.עכו"ם אין מילדין אותה בשבת אפי' בדבר שאין בו חילול

We do not help a non-Jew give birth on Shabbat, even by doing something that involves no desecration of

Shabbat.

משנה ברורה סימן של ס"ק ח.7
ודעדאין מחללין שבת כ"א לההוא דמנטר שבתא...(ח) כותית אין מילדין - אסור משום דיכולה להשתמט ולומר

דמעשים בכל שבת שנוסעים כמה פרסאות לרפאותכללאפי' היותר כשרים אינם נזהרים בזהדהרופאים בזמנינו
דמותר לחלל שבת באיסורעל מה שיסמוכו דאפילו אם נימאעובדי כוכבים וכותבין ושוחקין סממנים בעצמן ואין להם

ומחללי שבת גמורים הם במזידדאורייתא בודאי אסור לכו"עאיסור[אף דג"ז אינו ברור]בין העו"גדרבנן משום איבה
השם ישמרנו

חתם סופר הובא פתחי תשובה יורה דעה סימן קנד ס"ק ב.8
דאורייתאיש להתיר אפילו מלאכהואם יש באיבה זו חשש סכנת נפשות

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עט.9
… דלא מתקבללו אף בחלול שבת באיסור דאורייתאמוכרח להזדקקבא דוקא אליו נכרי חולה בדבר שהוא סכנה הוא

וגם אם הוא אינו חושש שתהאממש מקרובי החולה,במדינותינו הדחוים שאמר אביי הוא סכנה ממש גם בעצם לגופו
שיש ודאי לחוש גם לעניני סכנהוגם מהממשלהסכנה לו בעצמו יש לחוש לאיבה גדולה כל כך מצד אנשי המדינה

הידיעות ע"י העתונים תיכף מה שנעשה בכל העולםמצד פרסוםמתוצאות זה… ופלא על הגאון הח"ח (מ"ב)… גם
לכן פשוט שבזמננו יש לדון זהעד לרציחה גדול עי"זוגם הסתה להגדיל השנאהאיכא המכשול למילף ממקום למקום

ויש להתיר כשנזדמן זהכסכנה ממש,
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…and certainly when one considers the immediate publication of the news of what happens across the

entire world by the newspapers, there is certainly a problem that one place will learn from another and a

terrible incitement can occur where hatred (towards the Jews) will occur and result in terrible persecution

and murder (of Jews) it is therefore clear that in our times this is considered a real danger (and therefore it

is permitted to treat non-Jews) …

#3- Are They Gerei Toshav (Resident Aliens)?
בית הבחירה למאירי מסכת עבודה זרה דף כו עמוד א.10

כבר ביארנו עיקר כונת הספר על איזואלו כלל ואנוהרבה ראינו שמתפלאים על שבזמנים אלו אין אדם נזהר מדברים
… הם עיקרי ע"זבדרכי הדתותשהם כלם לאמות הקדומות שלא היו גדורות…אומה היא סובבת

I have seen many people puzzled by the fact that nowadays nobody is careful to observe these laws. But I

have already explained which Gentile nations are meant in this tractate… not restricted by the ways of

religions.... are essentials of idolatry, as has been already explained.

חוששיםאינם[וגםדת…שוםלהםשאיןאחרעליהםשבתלחללמצוויםאנושאיןעמהםהאליליםועובדיפד.יומא
לחובת חברת האדם]

and worshippers of the stars and constellations (ovdei kochavim umazalot) for whom we are not obligated

to violate the Shabbat for them [to save their lives] because they have no religion and they don’t even care

for the general obligations of civilized living among others

השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין מצוה טז.11
ואם היהשבכל כחנו נטרח בהצלתובנהר או נפל עליו הגלשנצטוינו להחיות גר תושב להציל לו מרעתו שאם היה טובע

פקוח נפש שדוחהבהםשאנו מחוייבים לו בכל אלה והואוכל שכן מאחינו ישראל או גר צדק.נתעסק ברפואתוחולה
שבת

We are commanded to sustain a Ger Toshav, to save him from harm, e.g., if he be drowning in a river or if a

ruin fell on him, we must try with all our power to save him. If he be sick, we must treat him. For one of our

brothers, an Israelite or a proselyte (Ger Tzedek), we are certainly obligated to him in all these things. This is

for them “saving a life which suspends the Sabbath.”

רמב"ם הלכות מלכים פרק ח הלכה יא.12
העולם ויש לו חלק לעולם הבא והוא שיקבל אותן ויעשהכל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות

…רבינומפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משהאותן

13. Rabbi Dov Karoll, Laws of Medical Treatment on Shabbat, 219

Rav Aharon Lichtenstein said that were he to be confronted with a case of violating Shabbat to save the life

of a gentile, he would act to save the life of the gentile on principle, relying on those views that allow for

it in principle, not based on societal concerns alone. Rav Lichtenstein also mentioned that Rav Soloveitchik

ruled that this was permissible…

אגרות הראיה, ראי"ה קוק, אגרת פ"ט.14
הגונים בין אדם לחבירו הם כבר נחשבים לגרים, שכל העמים שהם גדורים בנימוסיםשהעיקר הוא כדעת המאירי

תושבים בכל חיובי האדם
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#4- The Hashkafic Basis of Eivah and Darkei Shalom
15. Rabbi Immanuel Jakobovits, “A Modern Blood Libel- L’Affaire Shahak,” Tradition 8:2, 1966

Strictly speaking, the Sabbath, because of its supreme importance as the foundation of Judaism, should be

an absolute law, to be observed even at the cost of life, like the three other cardinal laws of idolatry, incest

and bloodshed. Indeed, since the Sabbath testifies to the existence of God, desecration of the Sabbath

carries the same supreine penalty as idolatry, and the two offenses are often compared to each other

because they both involve a denial of God's creation (see Tosaphot, Sanhedrin 78b). Hence, the rabbis

sought some express sanction in the Torah to warrant the violation of the Sabbath for the sake of saving life

(Yoma 85a and b), a sanction which could not otherwise be assumed… Accordingly, the whole sanction to

violate the Sabbath for the preservation of life is founded on the superior value not of life itself but of the

prospect to observe "many Sabbaths" afterwards.

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף סא עמוד א.16
מפניעם חולי ישראל, וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל,מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי נכרים

.דרכי שלום

רמב"ם הלכות מלכים פרק י הלכה יב.17
מפני דרכימתי ישראל, ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל,אפילו העכו"ם צוו חכמים לבקר חוליהם, ולקבור מתיהם עם
.דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםשלום, הרי נאמר טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר

Our sages commanded us to visit the non-Jewish sick and to bury the non-Jewish dead along with the

Jewish dead, and support the non-Jewish poor along with the Jewish poor for the sake of peace. As it says,

“God is good to all and God’s mercies extend over all God’s works” (Psalms 145:9), and “[The Torah’s] ways

are pleasant and all its paths are peace” (Proverbs 3:17).
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