
  

מדבר האם ה
על גם לשה"ר עובר 

  ורה ת ל ביטואיסור 
  

 ידוע ומפורסם ביאורו של רביו 
[בליקוטים שבסוף שות  הגר"א

אליהו עמ"ס ברכות] על מאמר 
התא באבות פ"ג מ"א "ולפי מי  
אתה עתיד ליתן דין וחשבון": 
"דין" הוא שדין אותו על שעבר 

בון" הוא בשעה חשעבירה, ו" 
ה שעשה העבירה באותו שעה הי

יכול לעשות מצוה או ללמוד, וזהו 
"חשבון" שמחשבים העיתים  
ורגעים שהיה לריק ומעישין אותו 
על זה, מלבד שעושין אותו על  

  העבירה גופא שעשה, עכ"ל. 
והה מצאתי בספר "תשובות 
וכתבים" מהחזו"א סימן ע"ה  
  בזה"ל: כתב הגרא"י וייר ז"ל 

שארית יעקב ח"א שבת סי' ט' (
). בהא דאיתא סוסק"י ועש"ע

(שבת צה,א) "גודלת ופוקסת משום 
בוה" וז"ל: תימה שאף כל אורג 
ותופר ליחייב מי משום בוה, וכל  
שכן בקולע ימין שהביאו התוד"ה  
וכו', וצ"ע. ותירץ מו"ר [החזו"א]  
דכיון דחלקיהו קראי לא מערבין 

עוד הרבה ב להו, וכדמוכח הכי גם
מדיי התורה דלא מערבין להו  

יתן את של זה בזה וכגון באבות ל
ותולדות הזיקין, וכן בלשון הרע 
איו עובר משום ביטול תורה 

  לדעתו, וכן כיו"ב, ע"כ.  
והה מש"כ שכשמדבר לשה"ר איו 
עובר על ביטו"ת לדעתו, צ"ב,  
דמלבד מה שבדברי הגר"א ה"ל 

 גםמבואר לא כך, הרי לכאו' 
החזו"א לא מיירי אלא כגון באורג 

דאף שבפעולת האריגה ותופר 
עשים שתי מלאכות דהייו בין 
ואריגה, אך התורה לא חייבה שי 
חיובים על תוצאה אחת, ודמיא 
למש"כ במו"ק ב' ע"ב דמשקה 
זרעים איו חייב גם משום זורע 

אבל מה עין זה   וגם משום חורש.
ללשה"ר וביטו"ת שהתוצאות 

ת, ודמיא למש"כ בשבת ע"ג דופר
ך לעצים חייב ב' דהזומר וצרי

משום קוצר ומשום זומר. [ומלשון  
החזו"א ראה שאם הוי אורג אין 
בזה משום בוה כלל, ולא רק 
שא"א לחייבו, והייו שהתורה 
קבעה ל"ט מלאכות וכל אחד קבע 
בשמו, ומה שקרא אורג זה שמו 
וזה חיובו, ואין בזה משום בוה 

     . כלל]
  
  

  המשך בעמו' הבא
  

  בס"ד      

      מיקתאע תא מעש
  

  אם יש דין קדימה לברך על כוס משקה מלאה 
  

דיש דין קדימה לברך על דבר שלם וכן על דבר גדול  (סי' קסח סע' א) בשו"עבואר מ
 .הדור מצוהא משום השלם הוהקדמת שכתב דטעם  (ס"ק א) במ"ב. ועיין (עיי"ש סע' ב)

    .שלם משום מצוה מן המובחר]שאיכא בקדימת ה (שם אות ו) ה"צעשהלשון ו[

יש לדון האם איכא מעלת "גדול" במשקים וכגון אם מוח לפיו ב' כוסות א'  ההו
מבואר שאע"פ  ב ס"ק ג) ער(סי' ת  "אגבממלא יותר מהשי האם איכא מעלה בזה, שהרי 

משום שהם אים יותר מ"מ בשמן ליכא  חוכה כשהם ארוכים שאיכא הידור ברות
יותר מהשיעור, וא"כ היה מקום לומר שה"ה בעיו ליכא הידור הידור להוסיף 

  בריבוי, כיון שליכא בזה משום וי. 
קדימה לגדול ושלם הוא משום כבוד הברכה או משום האם טעם ה עוד,  יש לדוןו

אם פטר את זה והייו אם בירך על האיו שלם . ו"מ טובא איכא בחשיבות הפרי 
להלכה ברמ"א ססי' רי"א] שאין האיו חשוב פוטר דעת הרשב"א [מובא השלם, שהרי 

את החשוב אלא דוקא דרך כווה, ומעתה אם שלם הוי מעלה במין עצמו לכאורה ה"ה  
 המ"ב מסתימתואת האיו שלם, משא"כ אם איו מעלה בגוף הפרי.  רופט ישלא  הכא
ולכאו' . שדברי הרשב"א ה"ל אמרו דוקא בחביב ובמין שבעהראה  )לג  ק" ס ארי (סי' 

אבל דבר שלם או גדול איו  , מעלה בגוף הפרי הוא החילוק הוא דחביב ומין שבעה
  (סי' קסז ס"ק ד)  במ"במעלה בגוף הפרי אלא הוא משום כבוד הברכה. וכן מתבאר 

  . כבוד לברכהדרך שכתב שלברך על פת שלמה הוא 
גם לכאורה ראה דהה המ"ב כתב דטעם הקדמת השלם הוא משום הדור מצוה, וו

בעין "ח דברות ה"ל  "אגבמהקדמת דבר גדול הוא משום הדור מצוה, וכמו שמציו 
שעוה כשהם ארוכים הם אים יותר למצוה ואיכא הידור וכן הדין בשאר המצות. 
אלא שאם אמר שמעלת הגדול היא משום הידור מצוה כפשוטו יש להקשות על דברי 

דחולק על המ"א ה"ל וס"ל דליכא שום הידור  (חגיגה ז. ד"ה וגמילות חסדים) הטורי אבן
מצוה בציצית ולולב גדולים יותר משיעור מצוותן, והרי מבואר כאן בשו"ע גבי דין 

שאין ההידור מצוה דכאן משום וי  ע"כ צריך לחלקקדימה בפת שיש מעלה בגדול. וב
ובה אלא משום שבדבר שלם או גדול איכא הודאה חש[שהוא מעלה בגוף הדבר], ויופי 

  .טפי המהדרת את הברכה
דשאי התם דמשום  מ"מ י"ל ,"א ליכא הידור בריבוי שמןגעתה אע"פ שלפי הממ

משא"כ במעלת גדול שבהלכות ברכות דאיו כמו בשאר מצות  ,עלה הדור ביופי אתין
  א"כ י"ל בברכה וכ"ל.  אלא הוא משום שהדבר חשוב בעיי המברך ועי"ז איכא מעלה

  .ר איכא חביבות טפי למברך ושוב איכא קדימהשכל שהכוס מלא יות

שהסתפק האם אמרין מעלת גדול במשקים וכגון  (סי' קסז אות א) ה לדודבתהל"ר וש
בדברים שאוכלין ע"י כף אי עדיף לברך כשאוחז הכף תוך הקערה קודם שיפרידה מן 

מעלה  דליכא  דלא הוי חיבור, ע"כ. ומבואר דקט  המשקין דאפשר דלעין זה אמרין
  בגדול אם ליכא חיבור במשקים. 

דאיכא משום מעלת שלם אם  (סי' קסח סע' ב) בשו"עדבריו שהרי מציו ב לדוןיש  מיהו
מחבר שתי פרוסות ע"י קיסם וראה כשלימה, אע"פ דאין חיבור בכה"ג כמבואר 

 )(ח"א סי' לה מובא בשערי תשובה סי' תרמח אות טו ובדעת תורה שם על סע' ח בשבות יעקב
בעין פת של עירוב שאע"פ דבעין פת שלמה מ"מ  (סי' שסו ס"ק מ) המ"בוכדבריו כתב 

יון דאיו מ"מ כש , אלא, אע"פ שבאמת איה שלמהיסםלחברה ע"י ק אם פרסה מהי
. , ע"כיכר לא יבואו לידי מחלוקת [שיאמר חבירו 'אי ותן שלימה ואתה פרוסה']

[ועיין   שאפילו הא דסי' קס"ח אין דיה כשלמה. וכתב להדיא (שם אות י) הגר"ז וכ"כ

 האליה זוטא  כ"כו שקט שאם אית ליה פת שלם אחר, עליו יברך]. (אות ג)בדבריו בסי' קס"ח 
עכ"פ ועדיף ה כשלם בעין ברכה אין לו דין שלם אלא שדי שאפילו (תשובה ג בסוף הספר)

  פרוסה.  מששאר
שהרי פת דין זה בדין חיבור במשקים,  ולפי"ז יש להעיר על דברי התהל"ד שתלה

לעין  מ"מ יש לו "דין" שלםשלם חשב  חיבור ואיו שאיואע"פ ע"י קיסם  תמחובר
. יחשב גדול  אמר דליכא חיבור במשקיםאם  אפילווא"כ י"ל שה"ה במשקה ש זה,

[וי"ל דגם הוא חית לזה, ואעפ"כ סתפק שמא משקין גרע יותר, ולא חשיב חיבור אף 
ין זה, ועיין]. לע  

  ע"| ה'תשט"ו בשבט   -שלח  בגליון ב' | פר' 
 ', רמות ב"חיכי הישיבות"קהילת  



  

  מעמו' קודם  המשך
ועיין בחפץ חיים (עשין יב) שכתב 
ג"כ שבזמן שמספר לשה"ר  
ורכילות עובר על מצות עשה של 
למוד התורה, ובתוך דבריו מציין 
לדברי הגר"א ה"ל, וגם בשערי  

ה לרביו יוה (ש"ג אות בשות
פר לשה"ר  ר"י) משמע שכשמס

עובר ג"כ על איסור ביטו"ת, 
  וצ"ע. 

והה בהערות הגר"ח קיבסקי 
  שליט"א בריש הספר ה"ל 

כתב  [תשובות וכתבים חזו"א]
על זה בזה"ל: בקו' הרש"ש  
מגילה דף ג' מבטלין ת"ת 
למקרא מגילה, וכי מגילה איה 

ן יכות"ת. ותירץ (מרן ז"ל) דכשמ
לשם מצות מגילה אין לו עין 

חר הוא, ע"כ.  ת"ת דשם א
ובספרו "שיח השדה" ברכות 
יא,ב, כתב: בברכות דף י,ב גדול 
הקורא ק"ש בעותה יותר 
מהעוסק בתורה כו', ולכאו' צ"ע  
דהא פשיטא דקורא בעותה 
עדיף דהא בק"ש יש בה גם 
מצות ת"ת וגם מצות ק"ש, 
ובת"ת עצמה אין בה אלא מצות 

ומה צריך ראיות לזה,   "תת
ת ת"ת, אע"כ דאין בק"ש מצו

והטעם י"ל כיון דקורא לשם  
מצות ק"ש אין בזה מצות ת"ת 
שעושה זה משום מצוה אחרת, 
וסברא זו שמעתי ממרן חזו"א  
זצ"ל, והביא כמה ראיות לזה 
כו', ע"ש. (א"ה, ופלא ששם 
הביא התירוץ על קושיית 
הרש"ש במגילה, ולא הזכיר שכן 

  ו"א).זהחתירץ 
אמם לע"ד לכאורה גם זה איו 

ן להכא, דיש לחלק בין מצוות עי
  לשאר דברים, ועיין, ואכמ"ל. 

  
  ]שליט"א  .צ  .הרב  [כתב ע"י    

  

  " צריך עיון"
  

 סי' ק"ו אשל אברהם(בפמ"ג  כתב

דאי יש ישראל לפרוק   ד"ה ומ"ש)
וגר לטעון עדיף לטעון לגר שיש  

  בו עשה יתירא ועדיף, ע"כ.
ממתי' סוף הוריות: "כהן ב צ"ו

לישראל, ישראל   קודם ללוי, לוי
לממזר, וממזר לתין, ותין לגר,  
כו'. ומבואר להדיא שישראל  
קודם לגר, וכ"פ הרמב"ם  
בהלכות מתות עיים פ"ח הי"ז  

  דישראל קודם לגר, וצ"ע. 
  
  
  
  
  
  
   

 ה.] א.הרב  [מסר ע"י   

לבטל להתקשר האם עליו  ,בשבת בטעות הזמין אמבולס
  מחילול שבת ההזמה כדי להציל

  כשהקריאה להצלה היתה בטעות. ד.   כוון להציל ולא עלה בידו.ג.  חטא בשביל שיזכה חברך.ב. פתיחה.  א. 

  פתיחהא. 
הקרא לחצן די, ילוץ והצלה באופן מימכשיר מיועד לקריאת חימצוי בזמו בהרבה בתים בפרט אצל קשישים 

לברר שאכן  במוקד דרך הרמקול על מת . המכשיר מובה בכפתור ורמקול, וע"י לחיצה בכפתור מיד עוים מצוקה
  אישור לקריאה וכדו' שולחין אמבולס וצבת הצלה.שיש הקריאה היא כוה, ובאין מעה או 

על כפתור זה והסתפקו אם לעות ולומר שבאמת עות בטלחצו הוה עובדא שבשבת קודש שוהה שאל השואל 
כיון  ד י"לאלא ד ,אפשר דיש כאן חילול שבת בריבוי מלאכות בחים מצד המציליםאל"כ דהלחיצה היתה בטעות 

  . מלאכות שיעשושהמצילים יוצאים מחמת חשש פקו" אין עברה בידים וע"כ אין עליו לעשות מלאכה ע"מ למוע 
  חברך  ב. חטא בשביל שיזכה

  שבכה"ג המצילים עושים עברה באוס יש לעשות מלאכה על מת למוע ריבוי מלאכות דאמרין  והה אם ימא
אע"פ שיש בזה מותר לו לרדות קודם שיאפה דבמזיד,  בין בשוגג ביןבשבת,  ן לחם בתורתמי ש לעין (ד.) בשבת

(סע'  בסי' ר"ד  שו"עבטא בשביל שתזכה. וכן פסק דאמרין ח כדי שלא יבא לידי איסור סקילהמשום איסור דרבן, 

, דאף כדי שיזכה חברך אמרין כן עכ"פ היכן שאוס הוא על (שם ס"ק ו)ובמ"ב  )ד(סע' יסי' ש"ו שו"ע בומבואר  .ו)
גרע יסור קל דריבוי בא (ביצה ח: ויומא ד: ברי"ף) הר"ןע"פ  (ס"ק לט)ובמ"ב  (סי' שכח סע' יד) בשו"עוכבר מבואר  עברה.

שקט דאפי' שוגג דלא פשע מקרי פשיעה דהוה לו להזהר. וכ"כ (סי' רד ס"ק כא)  במ"אועיין [ מאיסור חמור פעם א'.
שכתב שלצורך מצוה רבה סמכין על אחד תירוצא של  (סי' שו אות מו) בשעה"צ עוד . ועיין(ס"ק מ) והמ"ב (שם)  הפמ"ג

  ].איסור דרבן אפי' היכן שהשי פשעתוס' לעבור 
  ג. כוון להציל ולא עלה בידו 

דכיון שחיוב רמיא עלייהו משום פיקוח פש אים חשבים לאוסים אלא אלא די"ל דאין כאן עשיית איסור כלל 
דאם אמדוהו הרופאים שצריך גרוגרת א' ורצו עשרה  (סי' שכח סע' טו) שו"עהעוסקים במצוה. וכן משמע מהא דפסק 

  (ס"ק מ) המ"ב' הבריא בראשוה, ע"כ. וכתב יורים ויש להם שכר טוב מאת ה' אפכולם פט ,והביאו לו כל א' גרוגרת
דאפ"ה כולם פטורים מחטאת משום דכל א' חשב שהוא יקדים ולא לבד שפטורים אלא יש להם גם שכר טוב עבור  

  מחשבתם הטובה. 
וברר הדבר שכבר  ור פק" והחילל שבת עבשהוכיח מזה שמי ש (ח"א סי' יג ד"ה ומה ששאל השואל) בשבות יעקב ועיין 

  , דכיון שהוא עשה כן כדי להציל אע"פ שלא הציל מה בכך כיון דכותו לשמים ואיהו דידיה עביד ,הצרך היה מת
  ואם אתה מצריכו כפרה מצא אתה מכשילו לעתיד לבא.

וע"כ כתב בדבר חילול  ש,פס"ל דשבת דחויה היא מפי פקוח  תשובה סי' שלד אות ב) (סי' רלו מובא בשערי חו"יהאולם 
הי דטוב וכון ליחיד ההוא לעות וכפרה,  דצריךדיש סברא  ,שהיה בה משום פק"אע"פ שבת העשה בשריפה 

בצום פשו וכו' מ"מ באשר ראיו דחשו רז"ל גבי פיקוח פש טובא ואמרו השאל הרי זה מגוה וכו' אם ישיב 
דיש חשש פן תכשילם להבא דממעי ולא עבדי כי יחדלו  ,ורהמורה להשואל יתעה ומכ"ש אם יגזרו תעית בצב

  והמחמיר איו אלא מיקל ומן המתמיהין, עכ"ד. ,מלכבות וכו'
  סי' שלד ס"ק עח)( מ"בב עייןאולם  .מקום לומר שיש להודיעםוע"כ איכא  ,כ"ש ב"ד די"ל דצריכים כפרהולפי דבריו 

לא הכריע בסי' שכ"ח האם שבת הותרה או לכאורה , אע"פ ששמי שחילל שבת מפי פיקוח פש לא צריך כפרה כלל
 ."דחויה אצל פק  

, ובתיים החולה חולה שיש בו סכה שצלצלו עבורו לרופאד סי' שלח סס"ק א) שמת אברהם( הגרשז"א זצ"ל פסקוכ"ל 
א מחלל את מכיון שאותו רופ ,אסור לצלצל שוב לרופא הראשון כדי למוע ממו חילול שבת לשוא יצא מסכה,

על שבות דרבן כדי   , ואסור לעבור על שום עבירה ואפילויקבל שכרו מן השמים ,השבת בהיתר וכוותו להצלת פש
כן הדין ו .הגדולה של הצלת פש מצוהל כוותו , כי אין הוא עושה שום איסור כישהוא לא יעבור כמה איסורי תורה

וכ"כ  ."כע ,שיודיע לו שלא יבוארי במקום מוטב לומר לו רופא שאיו שומר שבת, אמם אם מצא כאם קראו 
 , אולם סייםח"ד על סי' שכח עמ' קצה סוף אות כד)חוט שי ( ק שליט"א"הגר פסקוכן . (ח"ח סי' קצג אות ב) שבט הלויה
מותר לטלפן אליהם ולהודיע שאין  ת,דאם הם מחברת הצלה הפועלים בקביעות להצלת פשו )גר"ק שליט"אה(

(כשיש משום לתומכת לידה בשבת לרופא, ולפי"ז יוצא שהקורא  שלא תהיה מכשילם לעתיד לבוא. ,צורך בהם
ולם ע"י אכי יש בזה משום חילול השבת.  ובואישלא  םוכדו' וחלפו הצירים אין להודיע להיתובי דעתא של היולדת) 

    ז"א זצ"ל. עכו"ם יש להקל בזה כ"ל בשם הגרש
  ת הקריאה להצלה היתה בטעוד. 
חשש פקו" היה הקריאה להצלה היתה אמתית כי כי  עד כאן אסרין להודיע להם ע"י חילול שבתיש לחלק דיהו מ

. משא"כ ב"ד שהקריאה היא בטעות ואין כאן באמת חשש פקו" כלל, אע"פ שאין הסכהחלפה ודע  אלא דשוב
  .באוס "מ י"ל שיש כאן מעשה עבירהזה בידיעת היוצאים להציל מ

האשה שהלך בעלה למדית הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ויסת ואח"כ בא בעלה תצא  (פז:) ביבמותשיו דהה 
לא יסת ע"פ ב"ד  (דיחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, רש"י)ע"פ ב"ד תצא ופטורה מן הקרבן ואם יסת  ,מזה ומזה

תצא וחייבת  י לה לאמתוי, רש"י)היא ואין זה אוס להפטר מן הקרבן דאיבע (אלא בעדים חייבת קרבן דשוגגת
   בקרבן.
שא ע"פ יהטעם שבכה"ג חשבת שוגגת משום דאע"פ שמותרת להביאר ש (יו"ד ת' סי' צו ד"ה ולכן) בוב"יויעויין 

קר לכן מיחשב הדבר  העדים מ"מ אוס זה ע"פ טעות הוא שהרי באמת העדים העידו בשקר והעדים הטעו אותה בש
משא"כ שימשה שלא בשעת וסתה שהיא מותרת לשמש ואין כאן טעות רק ע"פ דין תורה היא טעות ושגגה ולא אוס 

פירסה דה באמצע הביאה אוס הוא אכיסה שהרי אין כאן שום טעות וכן אשה שתייבמה אחר ג'  'מותרת לשמש אפי
ליש ימים והרי התורה  יה מותר לייבמה שרוב שים עוברן יכר לשמצאת אח"כ מעוברת הרי ע"פ דין ה 'חדשים אפי

אמרה אחרי רבים להטות ומה"ת אזלין בתר רובא מצא שהאוס של היבום הזה לא היה ע"פ טעות, ובזה יחא ג"כ 
שיחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב קרבן אף שהוא אוס שהרי כתיב ע"פ התורה אשר יורוך מ"מ אוס זה ע"פ טעות 

אם עשו כל ישראל על פיהם העושים פטורים מן הקרבן לא מטעם שהב"ד טעו בהוראה לכך מיחשב שגגה, אלא שבא 
ייבים אוס אלא כיון שהב"ד חייבים קרבן לכך העושים פטורים משא"כ כשעשה היחיד על פיהם שאז אין הב"ד ח

גגים  לכאורה דחשיבי שוי"ל  םולפי דעת .עף א)(חו"מ ח"א בדיי אוס  בחלקת יואב וכן קט  ., ע"כקרבן חייב היחיד קרבן
שמ"מ לא עושים מלאכה ע"מ להצילם מעשיית מלאכות שלא כדין כי היכן שהשי שוגג לא אמרין חטא בשביל 

  כמבואר במ"א ובמ"ב בסימן ר"ד.  שיזכה חברך
המזה מחלון  (פי"ב מ"ד)רה פ מהא דתן ב אוסחשיב שבכה"ג הוכיח ש ח"א סי' קפ ד"ה הה אם כי)(מהרש"ם באלא דעי' 
רע"ב דכיון ההרמב"ם ו בן מחלון של יחיד וכו' חייב, ופירשולמקדש ומצאו המים פסולין פטור מקר  כסשל רבים ו

הרי מפורש דהיכא דאיו מחויב לבדוק הוי אוס  .ברה"ר טהור ואיו מחויב לחקור הוי אוס ולא שוגג פק טומאהדס
היה טעות מעיקרו ואפ"ה מיקרי אוס בין מצא טעות מעיקרא או לא דהא גם התם לחלק שיצא  ה"ל דלא כהוב"י

  .מש"כ בזהד"ה והה ראה) (ת' ח"א סי' צג  שואל ומשיבב עי'ו. התם שאי דהו"ל למידק טפי, ע"כ והא דשאת ע"פ עדים
ולא דמי לדברי   ים.יש לעשות מלאכה ע"מ למוע ריבוי מלאכות של המצילו דה"ד אוסים הם ולפי דעתו י"ל

בדון דשם בשעת הקריאה להצלה היה מצב של פק" אלא שהתברר שלא היה צורך,  השבות יעקב ה"ל שהרי
שבכה"ג  (שבת לישראל עמ' שצג) שליט"א זילברשטייןהגר"י  "כוכ .וכ"ל משא"כ הכא דאין כלל מצב דפק" בעולם כלל

 מחת יצחקין (עי 'סור דרבן, אולם לסוברים שהוא מדאוקול הוא איהודיע לדעת הסוברים שהשתמשות הרמיש ל
  כתב דקשה להתיר, ע"כ. ח)"ח"ג סי' ל

מה"ת אפי'  ע"מ למוע ריבוי איסורים תורה חמור אחד עבור על איסורעדיף לש הר"ןלפי מש"כ לעיל בשם אולם 
  .ח"רלגליון קתא שמעתא עמיוהארכו בדברי הר"ן ב .א"כ אף ע"י איסור תורה יש לומר כן קלים יותר,

  -מסקא דדיא-
לרופא או לעבור אפילו על אסור לצלצל ה החולה יצא מסכ  םוביתייפא שיש בו סכה שצלצלו עבורו לרוחולה ' א

כדי למוע ממו חילול שבת, מכיון שאותו רופא מחלל את השבת בהיתר וכוותו להצלת פש אין הוא  איסור דרבן
חברת הצלה הפועלים צלצל לאם  ב'. י במקום מוטב לומר לו שלא יבואכר צאאם מ , ומ"מעושה שום איסור

אם ג'  בקביעות להצלת פשות, מותר לטלפן אליהם ולהודיע שאין צורך בהם, שלא תהיה מכשילם לעתיד לבוא.
 וע שהקריאה היתה בטעות ע"מ למתיכף  לו עליו להודיעלחצן מצוקה)  שלחץ בטעות עלקרא לרופא בטעות (כגון 

  .בחים חילול שבת
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