
Yoma 83a & 85a/b: Off the Daf Texts

Mekhilta Derabbi Shimon Ben Yochai Chapter 31
Midrash on Exodus 31:13

...את שבתותי תשמורו

וכבר היו ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבה ור׳ אלעזר בן עזריה
מהלכין בדרך ולוי הסדר ור׳ ישמעאל בנו של ר׳ אלעזר בן

עזריה מהלכין אחריהן ונשאלה שאלה מניין לפקוח נפש
שדוחה את השבת 

היה ר׳ ישמעאל אומר הרי הוא אומר אם במחתרת ימצא
הגנב והכה ומת אין לו דמים ספק שבא לגנוב ספק שבא
להרוג והלא דברים קל וחומר ומה שפיכות דמים שהיא

מטמאה את הארץ ומסלקת את השכינה הרי הוא דוחה את
השבת קל וחומר לפקוח נפש שידחה את השבת: 

ר׳ אלעזר בן עזריה אומר מה מילה שאינה אלא אחד
מאיבריו של אדם תדחה את השבת קל וחומר לכל הגוף

]אמרו לו[ ממקום שבאתה אי מה להלן ודאי אף כאן ודאי
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ולא ספק: 

ר׳ עקיבה אומר הרי הוא אומר מעם מזבחי תקחנו למות אם
דוחה רציחה את העבודה שהיא דוחה את השבת קל וחומר

לפקוח נפש שידחה את השבת: 

רבי יוסי הגלילי אומר הרי הוא אומר אך חלק יש שבתות
שאתה שובת ויש שבתות שאין אתה שובת:

ור׳ שמעון בן מנסיא אומר הרי הוא אומר ושמרתם את
השבת כי קדש היא לכם לכם שבת מסורה ואי אתם מסורן

לשבת: 

ר׳ נתן אומר הרי הוא אומר ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת פקח עליו שבת אחת כדי שיעשה שבות

הרבה: 
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Mishneh Torah, Hilkhot Shabbat 2:1–3

( ְדחּוָיה ִהיא ַׁשָּבת ֵאֶצל ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ִּכְׁשָאר ָּכל ַהִּמְצֹות.1
ְלִפיָכְך חֹוֶלה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַסָּכָנה עֹוִׂשין לֹו ָּכל ְצָרָכיו ְּבַׁשָּבת ַעל ִּפי
רֹוֵפא ֻאָּמן ֶׁשל אֹותֹו ָמקֹום. ָסֵפק ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת
ַהַּׁשָּבת ָסֵפק ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך. ְוֵכן ִאם ָאַמר רֹוֵפא ְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת
ַהַּׁשָּבת ְורֹוֵפא ַאֵחר אֹוֵמר ֵאינֹו ָצִריְך ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת

ֶׁשְּסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת: 

ֲאָמדּוהּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלָכְך ְוָכְך ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים( 2
ֵאין אֹוְמִרים ַנְמִּתין ַעד ָהֶעֶרב ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְלַחֵּלל ָעָליו ְׁשֵּתי
ַׁשָּבתֹות ֶאָּלא ַמְתִחיִלין ֵמַהּיֹום ֶׁשהּוא ַׁשָּבת ּוְמַחְּלִלין ָעָליו

ֲאִפּלּו ֵמָאה ַׁשָּבתֹות ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ָצִריְך ְוֵיׁש ּבֹו ַסָּכָנה אֹו ְסֵפק
ַסָּכָנה ְמַחְּלִלין. ּוַמְדִליִקין לֹו ֶאת ַהֵּנר ּוְמַכִּבין ִמְּלָפָניו ֶאת ַהֵּנר
ְוׁשֹוֲחִטין לֹו ְואֹוִפין ּוְמַבְּׁשִלין ּוְמִחִּמין לֹו ַחִּמין ֵּבין ְלַהְׁשקֹותֹו
ֵּבין ִלְרִחיַצת ּגּופֹו. ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר ַׁשָּבת ְלַגֵּבי חֹוֶלה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו

ַסָּכָנה ֲהֵרי הּוא ְּכחל ְלָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשהּוא ָצִריְך ָלֶהן:

ְּכֶׁשעֹוִׂשים ְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֵאין עֹוִׂשין אֹוָתן לֹא ַעל ְיֵדי( 3
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ָנְכִרים ְולֹא ַעל ְיֵדי ְקַטִּנים ְולֹא ַעל ְיֵדי ֲעָבִדים ְולֹא ַעל ְיֵדי
ָנִׁשים ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ַׁשָּבת ַקָּלה ְּבֵעיֵניֶהם. ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ְּגדֹוֵלי

ְוַחְכֵמיֶהם. ְוָאסּור ְלִהְתַמְהֵמַּה ְּבִחּלּול ַׁשָּבת ְלחֹוֶלהִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַסָּכָנה ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא יח:ה( "ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אֹוָתם

ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם" ְולֹא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם. ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשֵאין ִמְׁשְּפֵטי
ַהּתֹוָרה ְנָקָמה ָּבעֹוָלם ֶאָּלא ַרֲחִמים ְוֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ְוִאּלּו

ָהֶאִּפיקֹורֹוִסים ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ִחּלּול ַׁשָּבת ְוָאסּור ֲעֵליֶהן
ַהָּכתּוב אֹוֵמר )יחזקאל כ:כה( "ַּגם ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶהם ֻחִּקים לֹא

טֹוִבים ּוִמְׁשָּפִטים לֹא ִיְחיּו ָּבֶהם": 

Likutei Moharan, Part II, 44:1

ְוַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקְּדִקים ּוַמְחִמיִרים ְּבֻחְמרֹות ְיֵתרֹות, ֲעֵליֶהם
ֶנֱאַמר: ְוַחי ָּבֶהם, ְולֹא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם, ִּכי ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות
ְּכָלל, ְוָתִמיד ֵהם ְּבָמָרה ְׁשֹחָרה, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם

יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבַהִּמְצוֹות ֶׁשעֹוִׂשין, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות
ִמּׁשּום ִמְצָוה ֵמֲחַמת ַהִּדְקּדּוִקים ְוַהָּמָרה ְׁשֹחרֹות ֶׁשָּלֶהם )ְוהּוא

ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְחִמיר ׁשּום ֻחְמָרא ְּכָלל(:
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