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  ס סימן ג חלק יצחק מנחת ת"שו

 ריבוי לפי אלא'(, א' סעי שם) שאיתא למדורה דומה זה הרי, הזרם מתרבה' האנשי ריבוי שכפי דידן בנדון מ"מ 

 חששא רק לא ד"ובנד, ירבה דשמא גזירה משום להתחמם אסור כ"וע, המדורה ולהגדיל להוסיף צריכים, האנשים

 ומכביד, שם בעומדו עצמו הוא אלא, בשבילו בזרם מרבה ם"העכו דלא נראה ועוד, מרבה בודאי אלא, ירבה דשמא

  .הזרם מתרבה בזה המעלית על

, משא בתוספת מ"דמ, הרף בלי היום כל הולכת שהמעלית באופן אף, לאסור נראה, ל"הנ אחרון מטעם והנה( ח)

 ט"דשויו זילותא משום לדון יש ועוד, ל"הנ משום בו דיש, הזרם כ"ג נתוסף

 

Indeed concerning our topic that the more people the more electric flow, this is similar to the case of a 

bonfire, for more people we will need to add more fire, and consequently it is forbidden to warm 

oneself by the fire lest they increase the fire. In our case it is not just a concern that maybe they will 

increase the fire, rather there is definitely an increase, furthermore it is not the non-Jew increasing the 

electric flow for the Jew, but rather the Jew himself who by virtue of standing there his weight in the 

elevator is increasing the electric flow. According to this reason it is forbidden, even in a pre-set elevator 

(Shabbos elevator), because the added weight in the elevator increases the electric flow. Furthermore 

there is a degradation of Shabbat and yom tov. 

 

  קמד סימן חיים אורח יעקב חלקת ת"שו

( לבוב) יצחק בית הגאון דן ומזה, בשבת מנהיגו ם"שהעכו בקרון לישב דאסור, ח"י' סע ה"ש סימן א"מרמ ומקורו

 והשבתי, בשבת העיר בתוך ההולכת חשמלית ברכבת לנסוע מותר אם נשאלתי ל"וז א"ל' סי ב"ח ד"יו במפתחות

 ה"ה, אסור זמורה יחתוך שמא חשש ליכא דאפילו א"מג' ועי, זמורה יחתוך שמא דאסור ל"הנ א"דרמ מהא דאסור

 איפוא יוודע לא, זאת נתיר ו"ח ואם… , כזה קרון על לישב אסור, החשמל כח וסוגר פותח המוליך ם"שהעכו ד"בני

 ו"ח המלאכות כל להתיר יבא כך ומתוך בשבת גם לנסוע יוכל כי, בשבת אף המסחר ישבות לא כי, כלל שבת ענין

  .ל"עכ להתיר אין כ"וע

 חשמלי בקרון נוסע אם לן מה כן אם, נדר מטעם לן אסור חשמלית ברכבת הנסיעה לאסור עליהם קבלו דכבר כיון

', שיהי טעם מאיזה' יהי, לן נאסר חשמלית בקרון נסיעה, ולמטה למעלה חשמלי בהקרון נוסע או לרוחב או לאורך

 לנסוע להתיר הדעת על יעלה האם, בעצמך הגע, ולמטה למעלה או ולרוחב לאורך נוסע אם חילוק אין וממילא

 ונקרא כזה רכבת יש בחיפה וגם, שוייץ במדינת כאלו מקומות כמה יש) ההר על למעלה ט"ויו בשבת חשמלי בקרון

 הבית לגובה או להר לעלות לן מה כ"וא( כרמלית

And his source is the Rama who writes that it is forbidden to sit in a wagon that a non-Jew is driving on 

Shabbat, and from here the Beit Yitzhak writes concerning an electric train in a city, and he replies that it 

is forbidden from this ruling of the Rama who forbids lest he come to rip off a branch and even when he 

won’t come to rip off a branch, so too for us concerning elevators where a non-Jew is controlling the 

electricity, it is forbidden to ride on this cart…If we will be lenient we don’t know where this will lead 

concerning Shabbat, people will not desist from business even on Shabbat, because you can travel also 

on Shabbat and because of this we will not permit these melachot. 
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*Rav Levi Yitzchak Halperin, director of the Institute for Science and Halacha in Jerusalem, "Maaliot 

Bishabbat" 

 "If the passenger is responsible for the descent, he is responsible also for illuminating the various lamps, 

connecting the door motor, the brakes, and numerous other electric circuits which are activated during 

the descent (Maaliot Bishabbat p. 11 of the English section)." 

 "When the car is descending with a heavy passenger load it may speed up to a point where the counter-

force developed in the motor is greater than the force of the electric power station. When this condition 

occurs, the motor, rather than aiding the descent, is used to brake the car thus preventing dangerous 

overspeed. When the speed of a motor increases to a value above that for which it was designed, it 

automatically becomes a generator. Instead of consuming electrical energy it generates power which is 

fed into the electric company lines to be used by consumers in the immediate vicinity"  

*Rav Shlomo Zalman Auerbach, Shmiras Shabbos Ki’hilcaso 23:49 

"Since the passengers did not cause any change in the pace of the elevator, either faster or slower, for 

even without the passengers everything would have occurred exactly the same, it is considered that the 

passengers actions are irrelevant and Halachically insignificant." 

 

  ב עמוד קד דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 .פטור כתב גבי על וכתב

Writing a letter on top of an existing letter is exempt. 

 

  ג משנה ח פרק כלאים מסכת משנה

 פוטר מאיר רבי הארבעים את סופג בקרון והיושב' הארבעי את סופג המנהיג

One who drives a team of Kilayim (mixed animals) is punished with Malkot (forty lashes) and he who 

rides in the wagon [which causes the mixed animals to plow] is also punished with Malkot. Rav Meir 

excuses the person who sat in the wagon, from Malkot. 

*Excerpts taken from “Use of Elevators and Escalators on Shabbat and Yom Tov” (Rabbi Michael 

Broyde and Rabbi Howard Jachter) 

 


