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 השתתפותם של מחללי שבת בריטואל הדתי1.

 מומר
בשאלה השונים השיקולים מהם ישראל? עם של הדתית מהקהילה חלק הם [=משומדים] מומרים               האם

 זו? מה היחס ביניהם לבין גוים?

 *ספרא נדבה ב, ב (פרשה ג, פרק א)
 <<ויקרא א, ב: "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' ...">>

לרבות – "אדם" אמור: כן? לומר ראית ומה המשומדים. את להוציא – "מכם הגרים. את לרבות –                   "אדם"
בני מה – ישראל" "בני לומר תלמוד מיעט. הכתוב שריבה אחר הגרים, את להוציא – "מכם"                  המשומדים,
בני ישראל מה אי ברית. מקבלי שאינן המשומדים יצאו ברית, מקבלי הגרים אף ברית, מקבלי                 ישראל
"מכם" לומר תלמוד ברית. מקבלי בני שאינם הגרים יצאו ברית, מקבלי בני המשומדים אף ברית                 מקבלי
שאינן המשומדים יצאו ברית, מקבלי הגרים אף ברית מקבלי ישראל מה אלא תאמר אל הא ועכשו. –                 

 (בני) [מקבלי] ברית, {שהרי הפרו ברית}. וכן הוא אומר "זבח רשעים תועבה" (משלי כא, כז).

 השתתפות בעירוב: נכרי, מחללי שבת ומומרים
מרחב לגבי אומר זה מה תלוי? זה במה השבת? של הדתי בריטואל להשתתף יכולים שבת מחללי                  האם

 השבת שלנו?

 [רקע אופציונלי על עירובין: רמב"ם עירובין פרק א
בכל לטלטל מותרין כולן שיהיו הוא תורה דין לעצמו בבית מהם אחד כל הרבה שכנים בה שיש חצר                    [א]
[ב] ... בכולה לטלטל ומותר אחת היחיד רשות החצר שכל מפני לבתים ומהחצר לחצר ומבתים                 החצר
השכנים כל שיערבו עד בדיורין חלוקה בה שיש היחיד ברשות לטלטל לשכנים אסור סופרים מדברי                 אבל
ומה [ו] ... הוא. דינו ובית שלמה תקנת זה ודבר המדינה, ואחד מבוי ואחד חצר אחד שבת, מערב                    כולן
ואוכל מעורבין שכולנו כלומר שבת, מערב אותו שמניחין אחד במאכל שיתערבו הוא הזה, העירוב                הוא
כך לכולנו שנשאר זה במקום שוה כולנו שיד כשם אלא מחבירו רשות חולק ממנו אחד כל ואין לכולנו                    אחד

 יד כולנו שוה בכל מקום שאחז כל אחד לעצמו והרי אנו כולנו רשות אחת ...

 פרק ב
עליהן, אוסר זה הרי שוכח בין מזיד בין עמהן עירב שלא מהן מאחד חוץ כולן שעירבו חצר אנשי                    [א]
אלו הרי בלבד חצרו רשות עירב שלא זה להן ביטל לבתיהן, מחצר או לחצר מבתיהן להוציא לכולן                   ואסור
ורשות ביתו רשות להן ביטל אסור, לביתו אבל לבתיהן ומחצר לחצר מבתיהן ולהכניס להוציא                מותרין
מפני מותר הוא וגם וחצרו, ביתו רשות להן ביטל והרי שעירבו מפני מותרין הן מותרין כולם הרי                   חצרו
בחצר השוכנים וגוי ישראלים שני [י] ... אוסר. אינו והאורח אצלם כאורח הוא והרי רשות לו נשאר                   שלא
לזה זה הישראלים בטלו או להן בטל או לגוי בטלו אם וכן כלום, הועילו לא לעצמן הישראלים ועירבו                    אחת
גוי, במקום מועיל רשות ביטול ואין גוי, במקום מועיל עירוב שאין כלום, הועילו לא הגוי עם כיחיד                   ונעשו
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רבים גוים היו אם וכן עמהן, אורח הוא כאילו הגוי ויעשה רשותו ממנו שישכרו ט אלא תקנה להן                    ואין
שאר עם מערב הגוי מן ששכר אחד וישראל ומותרין, מערבין והישראלים לישראלים רשותם               משכירין

 הישראלים ויותרו כלם, ואין כל אחד ואחד צריך לשכור מן הגוי.]

 *משנה עירובין ו, א-ב
בן אליעזר ר' מאיר. ר' דברי עליו אוסר זה הרי בערוב מודה שאינו מי עם או בחצר הנכרי עם הדר                      [א]

  יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה על זה:

והוציאו מהרו אבא לנו ואמר בירושלים במבוי עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל רבן אמר                  [ב]
במבוי צרכיכם ועשו מהרו אחר בלשון אומר יהודה רבי עליכם ויאסר יוציא שלא עד למבוי הכלים כל                   את

 עד שלא יוציא ויאסר עליכם:

ולהם לו מותרין ושלהם ולהם לו ומלהוציא מלהכניס אסור ביתו עירב ולא מהם אחד ששכח חצר אנשי                   [ג]
שנים רשות ונוטל רשות נותן שאחד זה על זה אוסרין שנים היו אסורין והן מותר הוא רשותן לו                    נתנו

 נותנים רשות ואין נוטלין רשות:

 *תוספתא עירובין ה, יח (ליברמן עמ' 114 – 115)
השבת את מחלל שאינו וישראל רשות, לבטל [=יכול] צריך אין בפרהסיא השבת את המחלל                ישראל
מבטל כיצד שישכיר. שעה עד ובגוי רשות, ומבטל רשות נותן ישראל רשות. לבטל [=יכול] צריך                 בפרהסיא

 רשות, אומ' רשותי נתונה לך, רשותי מבוטלת לך, ואין צריך לזכות.

שאר לכל אף או בעירוב, להשתתפות ביחס רק בעייתי זה האם שבת? חילול של המשמעות                 מה
 המצוות?

 *בבלי עירובין סט ע"א – ע"ב [מצורף צורת הדף]
כרבי אי כמאן? נחמן: רב ליה אמר בפרהסיא. שבתות המחלל זה - מומר ישראל איזהו הונא: רב                   אמר
אי נמי! שבתורה איסורין מכל באחד אפילו - כולה התורה לכל חשוד אחד לדבר חשוד דאמר:                  מאיר
אמר - כוכבים! לעבודת מומר דהוי עד כולה, התורה לכל חשוד הוי לא אחד לדבר חשוד האמרי: -                    כרבנן
שבת עליה דחמירא הוא, תנא האי אמר: אשי רב ... רשות. ולבטל רשות ליתן יצחק: בר נחמן                   רב

  כעבודה זרה ...

 רש"י חולין ה ע"א (סוגיה מקבילה לעירובין) ד"ה אלא לאו
כופר שבת והמחלל בהקב"ה כופר כוכבים עבודת דהעובד כוכבים כעבודת שבת ליה חמירא תנא האי ...                

 במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית.

 רמב"ם הלכות שבת פרק ל, הלכה טו
שבין האות היא והשבת התורה, מצות כל שאר כנגד שקולה משתיהן אחת כל זרה ועבודה                 השבת
שבת מחלל אבל ישראל, רשעי בכלל הוא הרי המצות שאר על העובר כל לפיכך לעולם, ובינינו                  הקב"ה

 בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל דבריהם...
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 האחריות שלנו כלפי מעשיהם של מחללי שבת – "לפני עיוור"2.
 מה מידת האחריות שלנו כלפי חילול שבת של יהודים אחרים? ומה אם יבואו לחלל שבת בלאו הכי?

 *משנה עבודה זרה א, א
 לפני אידיהן של גוים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן ...

 *בבלי עבודה זרה ו ע"א-ע"ב [מצורף צורת הדף]
ליה דאית מינה? נפקא למאי מכשול? תתן לא עור ולפני משום דלמא או הרווחה, משום להו:                  איבעיא
הא - מכשול תתן לא עור משום אמרת אי ליה, מרווח קא הא - הרווחה משום אמרת אי לדידיה,                     בהמה
יושיט שלא מנין נתן: רבי אמר והתניא, מכשול? תתן לא עור משום עבר לא ליה אית וכי לדידיה. ליה                     אית
יהבינן לא דכי הכא והא מכשול; תתן לא עור ולפני ת"ל: נח? לבני החי מן ואבר לנזיר, יין של כוס                      אדם
דקתני נמי, דיקא נהרא. עברי בתרי דקאי - הב"ע מכשול! תתן לא עור לפני משום וקעבר איהו, שקלי                    ליה

 לא יושיט ולא קתני לא יתן, ש"מ.

 תוספות עבודה זרה ו ע"ב ד"ה מנין [גם בצורת הדף]
ידוע הדבר כי שלהם, שהוא אע"פ איסור דבר כוכבים לעבודת למומרים להושיט אסור זה ולפי ...                
לא אם ליקח יוכל שלא במקום בדקאי ומיירי ליה. חשבינן גמור דכישראל להם נאסר והוא                 שיאכלוהו

 יושיט לו זה, וכדמסיק דקאי בתרי עברי נהרא.

 *משנה שבת א, א
הבית ובעל בחוץ עומד העני כיצד? בחוץ. ארבע שהן ושתים בפנים ארבע שהן שתים השבת                 יציאות
ובעל חייב העני והוציא מתוכה שנטל או הבית בעל של ידו לתוך ונתן לפנים ידו את העני פשט                    בפנים,

 הבית פטור ...

 *תוספות שבת ג ע"א
ליטלו יכול שהיה מיירי ואפילו מכשול! תתן לא עור אלפני עבר קא והא וא"ת - ומותר פטור דרישא                    בבא
כוכבים עבודת דמס' בפ"ק לה מוקי לנזיר יין כוס דמושיט עור לפני משום עבר דלא בידו היה לא                    אפילו

 (דף ו:) דקאי בתרי עברי דנהרא, מ"מ איסור דרבנן מיהא איכא שחייב להפרישו מאיסור! ...

 *שולחן ערוך יורה דעה סימן קנא סעיף א
כוכבים עבודות אותן לעובדי למכור אסור מקום, שבאותו כוכבים עבודת ממיני למין מיוחדים שהם                דברים
להם אין אם דוקא היינו לעבודתם, השייכים דברים להם למכור דאסור הא י"א ... הגה: ... מקום.                   שבאותו
להם למכור מותר אחר, במקום לקנות יכולים אם אבל אחר, במקום לקנות יוכלו שלא או בו כיוצא                   אחרים
לעצמו. יחמיר נפש בעל וכל הראשונה, כסברא להקל ונהגו מחמירין. ויש דע"ז). דפ"ק (מרדכי דבר.                 כל

 (ר"ן שם ובתוספות ואשיר"י והגמ"ר פ"ק דשבת לדעת הרב).

 האם זה משנה אם מדובר במישהו שמחלל שבת באופן קבוע?

 *ש"ך יורה דעה סימן קנא ס"ק ו
עברי בתרי בדקאי דוקא דהיינו יין כוס לו להושיט דאסור נזיר גבי בש"ס דאמרינן היכי דכי דס"ל כו'.                    י"א
וכל דנהרא. עברי תרי כמו הוי לא אפילו איכא מדרבנן איסור דמ"מ וסוברין מחמירין ויש הכא ה"ה                   דנהרא
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כוכבי' דבעובד כוכבי' דעבודת בפ"ק ותוס' להמרדכי מודים דכ"ע פליגי, דלא לפעד"נ אבל הרב. לדעת                 זה
חייב שהוא בישראל מיירי כוכבים דעבודת פ"ק והר"ן דשבת בפ"ק והרא"ש ותוס' והגמ"ר שרי, מומר                 או
כ"ש להפרישו, מצווים שב"ד נבילות אוכל קטן מישראל גרע דלא שם הרא"ש וכדכתב מאיסור,                להפרישו

 ישראל גדול, משא"כ בעובד כוכבי' וישראל מומר שאינו חייב להפרישו. ...

 דגול מרבבה יורה דעה קנא (על הש"ך שהובא לעיל)
מה כן ואם הוא ישראל שחטא אע"פ מומר שישראל ודאי הא – מומר" וישראל כוכבים בעובד                  "משא"כ
מצווין אין בישראל דאף הש"ך כוונת לענ"ד נראה אבל מעבירה. להפרישו לענין ישראל לשאר                בינו
נבילות אוכל בקטן וכמו להפרישו חייב להפרישו אחר איש ביד ויש בשוגג בשעובר אם כי                 להפרישו
ישראל אין גמור מומר אינו אפילו עבירה איזה על במזיד לעבור דרוצה בישראל אבל ... הוא שוגג                   שהקטן

 אחר מצווה להפרישו לדעת הש"ך ...

 סדר אליהו רבה, פרשה יח
מוכיח אתה ואי מוכיח, אתה במצוות שעמך – עמיתך' 'את ד"א: ... יט) (ויקרא עמיתך' את תוכיח                   'הוכח

 לרשע ששונאך, שנאמר 'יוסר לץ לוקח לו קלון' (משלי ט, ז)

 הגדרת הכוונה של מחללי שבת בימינו: תינוק שנשבה, אומר מותר ועוד3.
 שגגה היא תוצאה של חוסר ידיעה מצד עושה העבירה – מה נכלל בהגדרה זו?

 *משנה שבת ז, א
הרבה מלאכות ועשה בתורה] שבת אין כסבור [רש"י: שבת עיקר השוכח כל בשבת: אמרו גדול                 כלל

 בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת ...

 *בבלי שבת סח ע"ב
וגר הנכרים בין שנשבה תינוק אפילו תרוייהו: דאמרי ושמואל רב ... שכח ולבסוף כשהכיר מתניתין ...                
תרוייהו: דאמרי לקיש בן שמעון ורבי יוחנן ורבי וחייב. דמי, שכח ולבסוף כהכיר הנכרים, לבין                 שנתגייר

 דוקא הכיר ולבסוף שכח, אבל תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים - פטור.

 *משנה מכות ב, א
 אלו הן הגולין: ההורג נפש בשגגה ...

 *בבלי מכות ז ע"ב
מזיד, למתכוין. פרט - ד) יט, (דברים דעת" "בבלי למזיד, פרט - טו) יא, לה, (במדבר "בשגגה" רבנן:                    תנו
הוא! אנוס - מותר אומר אי אביי: א"ל מותר. לאומר פרט אימא: רבא, אמר (אלא) הוא! קטלא בר                    פשיטא,

 אמר ליה שאני אומר: האומר מותר - קרוב למזיד הוא.

 כיצד נפרש את הכוונה של מחללי שבת בימינו? האם הם בגדר 'מחללי שבת בפרהסיא' ו'מומרים'?
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 *רמב"ם הלכות ממרים פרק ג
כל כשאר הוא והרי מעלין ולא אותו] [מורידין פה שבעל בתורה כופר שהוא שנתפרסם מאחר                 [ב]
לא צריך ואין ישראל בכלל אינם אלו שכל והמומרין, והמוסרין השמים מן תורה אין והאומרין                 האפיקורוסין

  לעדים ולא התראה ולא דיינים [אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצוה גדולה והסיר המכשול].

דעתו אחר והלך לו, שנראו ובדברים במחשבתו פה שבעל בתורה שכפר באיש אמורים דברים במה                 [ג]
בני אבל אחריו, התועים כל וכן ובייתוס כצדוק תחילה פה שבעל בתורה וכופר לבו שרירות ואחר                  הקלה
הוא הרי דעתם, על אותם וגדלו הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם ובני האלה                 התועים
אח"כ ששמע ואע"פ כאנוס הוא שהרי המצות בדרכי לאחוז זריז ואינו וגדלוהו ביניהם שנשבה                כתינוק
האוחזים שאמרנו אלו כך טעותם] על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי                 [שהוא
לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי לפיכך שטעו, הקראים אבותם               בדרכי

 התורה.

 *שו"ת בנין ציון החדשות סימן כג
שהוא מפני בפרהסיא שבת מחלל ישראל בו שנגע יין בשתיית לאסור נוהג הי' שהוא נ"י מעכ"ת שכ'                   מה
דינו התורה לכל כמומר הוא בפרהסיא שבת דמחלל דכיון עמו הדין לענ"ד ... כולה התורה לכל                  מומר
לפושעי אבל בפרהסיא שבת מחלל לדון איך הדין מעיקר דברנו כה עד והנה ... /כוכבים/ ככבים                  כעובד
שבת חלול שברובם עד לרוב הבהרת פשתה שבעו"ה אחר בהם אדון מה ידענא לא שבזמנינו                 ישראל
שבת תפילת שמתפללים בהם ויש הוא למזיד קרוב שרק מותר אומר דין להם יש לא אם כהיתר                   נעשה
כמומר נחשב שבת מחלל והרי ודרבנן דאורייתא במלאכות שבת מחללים ואח"כ היום קידוש               ומקדשים
קמו אשר בבניהם גם ומה וקידוש תפילה ע"י מודה וזה ובבורא בבריאה כופר בשבת שהכופר מפני                  בלבד
שמחללין אעפ"י כמומרים נחשבו דלא לצדוקין ממש שדומין שבת דיני שמעו ולא ידעו לא אשר                 תחתיהן

 שבת מפני שמעשה אבותיהן בידיהם והם כתינוק שנשבה לבין עובדי ככבים כמבואר ...

 *שו"ת מלמד להועיל חלק א (אורח חיים) סימן כט
עושים גם אם כי במלאכתם לבד לא בפרהסיא שבת שמחללים שנים או אחד יש שלנו במנין                  שאלה:

 מוגמר, ואפילו קידוש והבדלה אינם עושים, אי שרו לצרפם למנין

וכ"כ למנין. מצרפין אין בפרהסיא שבת דמחלל כ' ד' ס"ק /או"ח/ אברהם באשל נ"ה סי' הפרמ"ג                  תשובה:
בזמן אך למנין, מצטרף אין בפרהסיא שבת מחלל דין שעפ"י הנ"ל מכל היוצא ל"ח... סי' צבי חכם                   בתשו'
בשו"ת ג"כ שכתוב מה ע"ז שסמכו ואפשר אשכנז.... בארץ ומכש"כ אונגארן בארץ אף להקל נוהגין                 הזה
מפני הנכרים, לבין שנשבה כתינוק קצת נחשבים בזמנינו שבת שמחללי כ"ג סי' החדשות ציון                בנין
יש עוד ... עיי"ש אמונתנו בעיקרי לכפור בזה דעתם ואין הם, שבת מחללי בארצנו ישראל רוב                  שבעוה"ר
ישראל רוב אם דבשלמא כן, עושין שרובן כיון בפרהסיא, שבת מחלל מיקרי לא דבזמננו להקל                 סניף
ופורש רמה ביד תועבה ועושה בתורה כופר הוא הרי זה איסור לעשות פניהם מעיזים ומעטים                 זכאין,
עבירה זה שאין חושב היחיד קלקלתם, תקנתם הגדר פורצים רובם דבעו"ה כיון אבל ישראל, מכלל                 עצמו
פרושים בזמננו קרואים היראים ואדרבה כבצנעה, שלו ופרהסי' בצנעה, לעשות וא"צ כך כל               גדולה

 ומובדלים, והפושעים הם ההולכים בדרך כל הארץ.
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 מעשה שבת: הגדרת שוגג ומזיד4.

 *מגן אברהם אורח חיים סימן שיח ס"ק ג
 ובשוגג. עשה ע"פ הוראת חכם מקרי שוגג וה"ה בשוכח [כ"ה רד"ך בית כ"ו ח"ב]:

 *ט"ז יורה דעה סימן צט ס"ק ט
מ"מ האיסור לבטל להרבות שמותר וסבר בדין דטעה אע"ג ... הטור מלשון נראה לכאורה כו'. במזיד                  ואם
דאמרינן גדול כלל פרק משבת וראייה שוגג מקרי זה שגם ע"כ אלא ... כך נראה לא ובאמת ... מזיד                     מקרי
נמי והכא שוגג מקרי שבת שהיום שיודע אע"ג בזה מלאכה איסור שיש שכח אם שם ראשונה                  במשנה
קניס למ"ד דאפילו כו' סבר המתחיל דיבור כ"ג) (דף בבכורות התוס' בדברי כן מצאתי שוב ...                  דכוותיה

 שוגג אטו מזיד במבטל איסור מ"מ בשוגג שקסבר שמותר לבטל מותר:

  שולחן ערוך אורח חיים סימן קיד, סעיף ז
 בכל מקום שאנו אומרים חוזר לברכה שטעה בה, ה"מ שטעה בשוגג, אבל במזיד ומתכוין, חוזר לראש.

  *מגן אברהם אורח חיים סימן קד ס"ק ו
להשיח נזהרין אין העולם שרוב והאידנא ... לראש חוזר במזיד שח דאם ס"ז קי"ד ועסי' - שח                   אם

 בברכות של ק"ש אפשר דדייני' להו כשוגג כמ"ש הט"ז בי"ד סי' צ"ט דאומ' מותר שוגג הוא

 ערוך השולחן יורה דעה סימן צט ס"ק כג
סק"ח [ט"ז להוסיף או לבטל שמותר סבור והיה הדין ידע שלא אלא לבטל נתכוין אפילו מקרי דשוגג                   י"א
בכלל ואינו למזיד קרוב הוא מותר דאומר קיי"ל וגם ... מרמב"ם כן משמע ולא ע"ש] הפמ"ג עמו                   והסכים
שי"ח סי' [מג"א שוגג מקרי בדין טעה שהחכם חכם הוראת ע"פ עשה אם אמנם ... ב] ז' [מכות                    שוגג

 סק"ג]

 מעשה שבת: בין גוי לישראל5.

 הבדלים בין מעשה שבת של יהודי ומלאכת גוי בשבת
 כיצד מתייחסים למלאכה שעשה גוי בשבת? מהם ההבדלים לעומת מעשה שבת של יהודי?

 *שולחן ערוך אורח חיים סימן רעו סעיף א
לעושה וה"ה ... בשבילו. הודלק שלא למי אפי' לכל, אסור ישראל, בשביל הנר את שהדליק יהודי                  אינו
אם מיהו הגה: בשבילו. ירבה שמא דגזרינן משום במדורה, אוסרים ויש חולה. לצורך או לצרכו                 מדורה

 עשה א"י בבית ישראל, מדעתו, אין הישראל צריך לצאת אע"פ שנהנה מן הנר או מן המדורה (טור).

 *שולחן ערוך אורח חיים סימן שכה סעיף ו
 אם ליקט וצד בשביל ישראל, או בשביל ישראל וא"י, צריך להמתין לערב בכדי שיעשו.

 מה הטעם להחמיר במלאכת גוי לעומת מעשה שבת של יהודי?
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 *תוספות שבת קכב ע"א ד"ה ואם
לבשולי אתי דילמא לאכול ליה שרית אי חיישינן לא התם יאכל בשוגג בשבת המבשל דישראל                 ואע"ג
למימר אתי ליה שרית אי ישראל לצורך העושה בנכרי אבל עליה וחמיר סקילה איסור איכא דהא                  במזיד

 לנכרי לעשות בשבילו

 *ר"ן על הרי"ף שבת מו ע"א
ואמרינן ביום בו ואפילו יאכל בשוגג בשבת דמבשל מאיר לרבי דס"ל אע"ג פי' אסור. ישראל בשביל                  ואם
נכרי במלאכת טפי מחמרי אפ"ה א) טו (דף דחולין קמא בפרק כדאיתא כר"מ לתלמידיו מורה                 דרב
על ישראל נחשדו א] נד דף [גיטין שלא מזיד אטו למיגזר ליכא בשוגג ישראל דבמלאכת ישראל                  ממלאכת
יד [פרק בתוספתא איתא והכי אחרת לשבת בכך ירגילנו שמא למיגזר איכא נכרי במלאכת אבל                 השבתות
ואלו שיעשו בכדי אסור לערב אפי' ישראל בשביל הנעשית נכרי דבמלאכת נמי טעמא והיינו יא]                 אות
תבשיל ההוא להו דשרי למאן לר"מ במזיד א"נ מזיד אטו שוגג דגזר יהודה לרבי בשוגג בשבת                  במבשל

 במוצאי שבת שרי לאלתר ואין צריך להמתין בכדי שיעשו:

 מגן אברהם אורח חיים סימן שיח ס"ק ב
לא ישראל אבל לעשות לו יאמר שמא דחיישי' שיעשה בכדי בעינן שעושה בעכו"ם דדוקא מיד.                 למ"ש
דבמלתא שרי הכא מ"מ תקט"ו סי' כמ"ש שבת ממלאכת יהנה שלא הטעם שכתב לרש"י אף לו                  ישמע

 דלא שכיחא לא גזרו [תו' חולין דף טו]

 שולחן ערוך אורח חיים סימן שיח סעיף ב
אבל (בשבת); חי ממנו לאכול הבריא מותר היום, שחלה בין מאתמול שחלה בין לחולה, בשבת                 השוחט
שמא דחיישינן סכנה, בו שאין לחולה או לבריא (בשבת) אסור לחולה, מלאכה), שאר עשה (או                 המבשל,

 ירבה בשבילו.

 יישום לגבי מחללי שבת בפרהסיא
שבת במחללי להחמיר מקום יש האם שבת? מחללי לעניין רלוונטיות וגוי ישראל בין ההבחנות                האם

 בימינו?

 פרי מגדים סימן שכה אשל אברהם ס"ק כב
שיעשו. כדי כעכו"ם, ומשמע לישראל. אסור ישראל לצורך בשבת>> מים וקטן שוטה <<חרש ומילא ...               
חרש כן שאין מה שכיח, ולא לו ישמע לא התם שיעשו, כדי צריך דאין א] [סעיף שי"ח לסימן דמי                     ולא
דשמא מסופק, העני ולי טעמא. מהאי שיעשו כדי לעכו"ם מומר הדין והוא לו. וישמע שכיח וקטן                  שוטה
חמיר יד] יט, [ויקרא מכשול תתן לא עור לפני למומר אמירה כן שאין מה שבות, ליה, קיל לעכו"ם                    אמירה
אסור ישראל לצורך בשלו אם שוטה, בחרש אלא עוד ולא ... הוא. דשכיח שפיר, יהנה, שלא ולטעם                   ליה.
בזה, ב] ס"ק סוף ומ"א א [סעיף שי"ח סימן ועיין מזיד, המצוה היה אם לעולם בשבילו שנתבשל למי                    לו
בשבילו, שנתבשל למי אסור במזיד לישראל מעצמו המומר בישל אם גוונא כהאי לעכו"ם במומר שכן                 וכל

 דלא שייך אין אדם חוטא ולא לו.

 שו"ת הר צבי או"ח א סימן קפג
ע"י שהודלק רדיו קודש בשבת לשמוע מותר אם השאלה ע"ד בשבת. ישראל ע"י שהודלק רדיו                 שמיעת
בהם שאין לפי מעילה בהם שאין דקיי"ל ומראה בקול שבת ממעשה הנאה איסור יש ואם מומר,                  ישראל
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בזה אין איסור שגם או ומראה בקול איסור עכ"פ יש שבת במעשה גם ואם איכא, איסורא אבל                   ממש
 דהנאה ממעשה שבת שאני וכו'.

ע"י נעשית שהיא ובין ישראל ע"י נעשית שהמלאכה בין הוא בשבת הנעשית ממלאכה הנאה איסור                 הנה
של האיסור כגדר ישראל ע"י שנעשית ממלאכה הנאה איסור גדר הרי לא אולם ישראל, בשביל                 עכו"ם
המבשל כגון באיסור, ישראל ע"י בשבת הנעשית ממלאכה הנאה שאיסור גוי, ע"י שנעשית               מלאכה
שבת מעשה (שלמ"ד והנאה, אכילה איסור שם חל המאכל שעל חפצא, איסור הוא האיסור גדר                 בשבת,
אף באכילה אסור קדש מה היא קודש כי השבת את ושמרתם מהכתוב הוא הלימוד התורה, מן אסור                   הוא
אסור שבת מעשה למ"ד וגם כקדש, אכילה איסור של חפצא איסור התבשיל על וחל באכילה, אסור                  מע"ש
אסור שיהא איסור בו ונעשה בשבת שבשלו המאכל על חכמים שהטילו הוא חפצא איסור גדר                 מדרבנן
שאסור איסור) בו נעשה (שלא ישראל בשביל בשבת גוי ע"י שנעשית במלאכה אבל כקדש),                באכילה
על הוא איסור אלא הנאה איסורי של חפצא איסור בגדר המאכל על האיסור אין ממנה, ליהנות                  לישראל

  הישראל ליהנות ממלאכה זו משום גזירה שמא יאמר לנכרי לעשות בשבילו.

לריעותא, תרתי בזה יש ישראל בשביל מלאכה שעשה שבתות לחלל מומר דבישראל ללמוד יש ומזה ...                
הגזירה משום ממנה, ליהנות לישראל אסור וגם באיסור) נעשית (שהמלאכה שבת, מעשה משום               איסור
השבתות על החשוד ומומר לו, ישמע בודאי מומר דישראל בשבילו לעשות לי' למימר אתי לי' שרית                  דאי
דעת מבואר וכן האחרת, לשבת ירגילנו שמא הגזירה בו קיימת סקילה איסור חומר משום מתעכב                 ואינו
דלענין נאמר אם דאף נראה דלכאורה ומראה, בקול שבת ממעשה הנאה לענין נחזור ועכשיו ...                 הפמ"ג
קול בהנאת ספק מקום יש - חפצא איסור הוא שם האיסור שגדר - בשבת ישראל ע"י הנעשית                   מלאכה
שעשה נכרי לענין מ"מ ממש, בהם שאין לפי הנאה איסורי של ומראה בקול שיש הקולא משום                  ומראה
יש הישראל שעל אלא הנאה, איסורי של חפצא איסור בגדר אינו שם שהאיסור ישראל בשביל                 מלאכה
אין מעיקרא בשבילו, לעשות לנכרי למימר אתי לי שרית דאי משום גזירה זו ממלאכה ליהנות שלא                  איסור
בה שאין להנאה ממש בה שיש הנאה בין נפ"מ אין לו יאמר שמא הגזירה שלגבי ומראה, בקול קולא                    שם

  ממש דסוף כל סוף הרי הישראל נהנה מהמלאכה וקיימת הגזירה שמא יאמר לו לעשות בשבילו.
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