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פרשת "תרומה"

בסיעתא דשמיא,  ערש"ק ה' אדר התשע"ז

"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" )כה, ב(.
בבקשת התרומה הזו ביקש הקב"ה לרמוז לישראל עיקר גדול בדיני תורתו 
הקדושה, כמאמר המדרש )שמות רבה לג, א(: "ויקחו לי תרומה הדא הוא דכתיב 

)משלי ג( 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו' ".

וצריך להבין, מהו הקשר בין הפסוק לבין המדרש שעליו אמרו חז"ל?
הרב דב אריה חייט זצ"ל מספר בספר "אוצר הרעיון והמחשבה" אודות סיפור 

נורא שאירע לו למחרת יום הכיפורים:
בלכתו בדרך פגש אדם אחד, והתעניין אצלו כיצד חש אמש, בזמן התענית.

יקירי, להתענות קשה לי עד מאד, משום שאני רגיל  הלה השיב לו: "רבי 
כל יום לאכול ארוחת בוקר, ואני סבור שאם אשב בתענית אפילו יום אחד, 
ואדלג על ארוחה זו, עלול אני להיות חולה במשך חצי שנה... מאידך גיסא, 

איך אפשר בלי להתענות ביום כיפורים הקדוש הזה?...
עבור  דולרים  וחמישה  עשרים  לצדקה  הפרשתי  טובה:  עצה  מצאתי  לכן, 

תלמוד תורה ומושב זקנים – וישבתי לאכול..."
אוי לו ליהודי זה המוצא לעצמו עצות 'נפלאות' מעין אלו!...

באה, איפוא, התורה ללמדנו – אומר רבי דב אריה חייט – שאמנם הקב"ה 
מבקש 'ויקחו לי תרומה', אולם חלילה לו לאדם לחשוב, שאם הוא תורם, יכול 
הוא למכור את כל התורה כולה, לפיכך בא המדרש ואומר: "הדא הוא דכתיב: 
'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", אל נא תפדו לי את התורה שנתתי 
)ומתוק האור(  לכם בכסף, ואל נא תנסו לכפר באמצעותו על אי עשייתה!... 

"ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי" )כה, ב(.
כתב הגאון בעל "אור החיים": 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו – אולי שיכוין 
לומר, כי באיש שיודעים בו שהוא נדיב לב, לא יכניסוהו במשפט ההערכה 
לדעת מה יקבלו ממנו, כיון שהוא מוחזק כי ליבו נדיב – יקחו ממנו את אשר 
יביא, כי ודאי שיודע הוא עצמו שזהו הוא יכולתו... עוד ירצה לומר, שאינה 

חשובה לקרות תרומתי אלא המובא מנדבת לב האדם...'
מעשה נפלא בענין זה, מסופר על הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל – הרב 
מפוניבז', שפעם קבע פגישה עם אחד מנדיבי עם בבית מלון בארה"ב. בשעה 
היעודה יצא הרב כהנמן לבית המלון, כאשר מתלווה אליו רב נכבד מתושבי 

המקום.
ניגש אל הרב אחד מהזקנים ששהו במקום, ושאלו אם  בעודם ממתינים, 
בודד.  אחד  דולר  הלה...  נתן  בחיוב,  כשענה  ישיבה.  עבור  כסף  אוסף  הוא 
הוציא הרב פנקס קבלות, רשם ונתן לו קבלה עבור תרומתו. כאשר ראו זאת 
שאר האנשים שהיו במקום, השתרך תור תורמים של דולרים בודדים, והרב 

ישב ורשם ונתן קבלה עבור כל תרומה...
מלווהו של הרב לא היה בכוחו לכבוש את השתממותו על כך, לראות את 
הרב יושב וכותב בסבלנות קבלה אחר קבלה, על סכומים כה קטנים, והוא 

הביע את פליאתו באוזניו.
'שתהיה לי בריא', ענהו הרב במתק לשונו, 'אתה יודע כמה 'לשמה' מונח 
)ושלל לא יחסר( בתרומה צנועה זו?!'  

"ְוֹזאת, ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף, ּוְנֹחֶׁשת" )כה, ג-ז(.
בפסוקים  שכתוב  כמו  החיבור,  ו'  עם   – למאור"  "ושמן  כתוב  לא  מדוע 
ועיזים,  ותולעת שני ושש  וארגמן,  "ותכלת   – הקודמים על כל מה שהביאו 

ועורות אילים מאודמים".
כסף,  זהב,  בהדרגה:  ויורד  הולך  התרומות  שערך  רואים  נוספת:  שאלה 
נחושת, תכלת וכו', ולפתע, בסוף הרשימה, מוזכרים הדברים היקרים ביותר – 

"אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן". מדוע?
את  הביאו  "והנשיאים  כז(:  )לה,  ויקהל  בפרשת  הפסוק  עפ"י  לבאר,  ונראה 
אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן" כתב ה'תרגום יונתן': "וענני 
שמיא אזלין לפישון ודליין מתמן ית אבני בורלא חילא וית אבני אשלמותא 
רברבני  אזלין  מדברא,  באנפי  יתהון  ומחתן  ובחושנא  באיפודא  לשקעא 
ישראל ומייתן יתהון לצרוך עיבידתא" )וענני השמים הולכים לנחל פישון ודולים משם 
פני המדבר,  ומורידים אותם על  ובחושן,  ואת אבני המילואים לשקע באפוד  את אבני השוהם 

הולכים נשיאי ישראל ומביאים אותם לצורך המערכה(.

המשחה  ולשמן  למאור  השמן  ואת  הבושם  "ואת   – הבא  הפסוק  על  וכן 
ולקטורת הסמים", ביאר התרגום יונתן שהיו שבים העננים והולכים לגן עדן 
ולוקחים משם את הבושם המובחר ואת שמן הזית למאור ואת האפרסמון 

הטהור לשמן המשחה ולקטורת הבשמים.

אומר, איפוא, הקב"ה: "ויקחו לי תרומה" – ממני יקחו את התרומה. ומה אני 
הבאתי? את אבני השוהם ואבני המילואים, ואת השמן למאור ואת הבשמים 
ו' החיבור, כי  לשמן המשחה ]מהעננים[. לכן כל שאר התרומות נכתבו עם 
זו רשימה אחת ארוכה המונה את תרומותיהם של ישראל. אבל כשמדברים 
'תרומות' מאת  נפרדת, של  – מתחילים רשימה חדשה,  על ה"שמן למאור" 
)פנינים יקרים( הקב"ה, שאינה קשורה לרשימת התרומות שהוזכרה קודם לכן. 

 

"ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד" )כה, ל(.
הנה שנינו בגמרא במנחות )דף צט: - לגבי י"ב חלות לחם הפנים, אותם היו מחליפים כל 
שבת בבוקר(: 'תניא, רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה שחרית, וסידר את 

החדשה ערבית, אין בכך כלום. אלא מה אני מקיים 'לפני תמיד' – שלא ילין 
שולחן בלא לחם".

לכאורה, דברי ר' יוסי הללו נסתרים מדברי המשנה בחגיגה )דף כו.(: "כיצד 
ולטהר  להטבילן  ממקומן  הכלים  את  ]מעבירין  העזרה  טהרת  על  מעבירין 
את העזרה מטומאת עמי הארץ שנגעו בהם ברגל. ר' עובדיה מברטונרא[? 
הארצות  עמי  ]לכהנים  להם  ואומרים  במקדש  הכלים שהיו  את  – מטבילין 
ברגל. רש"י[ הזהרו שלא תיגעו בשולחן". ופירש רש"י שטעם ההקפדה הוא 
משום "שלא יוכלו להטבילו לאחר הרגל שאי אפשר לסלקו ממקומו, דכתיב 
ביה 'לחם פנים לפני תמיד' ". ואם אפשר שלא יהיה לחם בשולחן מן הבוקר 
עד הערב – כדברי ר' יוסי – אפשר להטביל את השולחן משך כל הזמן הזה, 

ומדוע הקפידו שכהנים עמי הארץ לא יגעו בשולחן?  

את  מביאה  במנחות  שהגמ'  לאחר  תכף  הנה  כי  טעם,  בטוב  ליישב  ונראה 
דברי ר' יוסי, מובא: "אמר רבי אמי, מדבריו של ר' יוסי ]שאמר שמספיק קצת 
העמדה בבוקר בישן וקצת בערב בחדש ומתקיים בכך 'תמיד'. רש"י[ נלמוד, 
אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית – קיים מצות 
יוחנן  רבי  "אמר  הגמ':  ממשיכה  ומיד   ," מפיך'  הזה  התורה  ספר  ימוש  'לא 
משום רשב"י, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים 

לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ".

ומכיון שמדברי רבי יוסי ניתן ללמוד שבלימוד תורה פרק אחד בבוקר ופרק 
אחד בערב יוצאים ידי חובה, על כן ודאי שלא אמרו לכהנים עמי הארצות את 
דברי רבי יוסי – שאפשר שלא יהיה בשולחן לחם מן הבוקר ועד הערב, שכן 
אסור שיבינו שע"י ק"ש בוקר וערב יוצאים י"ח. והואיל והכהנים עמי הארצות 
לא ידעו את דברי ר' יוסי, סברו שלא ניתן להטביל את השולחן באותו זמן, 
זו  שאזהרה  בשולחן",  תיגעו  שלא  "הזהרו  אותם  להזהיר  צריך  היה  ולפיכך 
נאמרה רק לכהנים עמי הארצות, כמבואר ברש"י שם. והדברים כפתור ופרח!
)בית שאול(  

"ְוָעִׂשיָת ָפֹרֶכת" )כו, לא(.
וכך מתואר במשנה בשקלים )פ"ח מ"ה(: "פרוכת, אורכה ארבעים אמה ורוחבה 
עשרים אמה... ושלוש מאות כהנים מטבילין אותה". וצריך להבין, מדוע דוקא 

300 כהנים היו צריכים להטביל אותה?

)א.ה. עיין בפירוש הרשב"ם בפסחים  גוזמא בעלמא  ויש שרצו לומר, שהוא לשון 
]קיט.[ שכתב שכל לשון שלוש מאות שבש"ס הוא לשון גוזמא(.

ש"אורכה  מכיון  להפליא:  החשבון  את  בגאונותו  פירש  מוילנא  הגאון  אך 
ארבעים אמה ורוחבה עשרים אמה", הרי שהיקפה הוא 120 אמה. והרי ידוע 
)כלים, פי"ז מ"י(, שאמה של בית המקדש היא 5 טפחים, ונמצא שהיקף הפרוכת 

הוא 600 טפחים.

מעתה, בכדי לאחוז בשש מאות טפחים, צריך 300 כהנים, שכן כל יד היא 
טפח. ונמצא שדברי המשנה מדוקדקים להפליא ואין בהם גוזמא כלל!

)מתוקים מדבש(  



ציון, הינו בעליה של חנות יד שניה לספרי קודש 
בירושלים. רבים הם המוכרים ספרים ישנים. אחד 
מהם שמו יוסף, אדם פשוט כבן ארבעים, שהלך 
ובשעות  'שמגר'  הכללי  הגניזה  לבית  בוקר  מדי 
ציון  מציאותיו.  עם  לחנות  הגיע  הצהרים  אחר 
רוכשם  אבל  הללו,  לספרים  נזקק  ולא  כמעט 
לפרנסו.  כדי  וגם  טובה  הרגשה  ליוסף  לתת  כדי 
בעל החנות היה מודע היטב למצבו הכלכלי של 
יוסף, שהיה בכי רע - החשמל והמים בביתו היו 

מנותקים כמעט בקביעות.
בחנות  יוסף  הופיע  הפעמים  באחת  והנה, 
כשהוא מחזיק בהתרגשות ארגז קטן, ושאל את 

ציון: 'האם אתה רב?
'במה אוכל לעזור לך? ענה כנגדו ציון. במקום 
לנעול את דלת החנות. לאחר  יוסף  ניגש  לענות 

מכן פתח את הארגז שבידו.
ציון הציץ ולא האמין למראה עיניו: בארגז היו 

מונחים אלפי דולרים.
'מה זה? שאל בתדהמה. 'מצאתי את זה בגניזה 
זה'.  כסף  של  דינו  מה  שתפסוק  רוצה  ואני   -
לאחר שהתעשת מהמראה, אמר ציון: 'אתה צריך 
לשאול רב פוסק, לא אותי. אולם לכאורה נראה 
שאין  מאחר  המציאה,  את  לקחת  יכול  שאתה 

עליה שום סימן מזהה'.
פניו של יוסף לא שידרו שביעות רצון מתשובתו 
מעטפות  חבילת  מהארגז  שלף  הוא  ציון.  של 
התנוסס  הארגז  בעל  של  שמו  צ'קים.  ופנקסי 
עליהם ואמר, 'יש סימן מובהק בארגז ואני יודע 
למי שייך הכסף הרב. עם כל הקושי המשתמע, 

צריך להחזיר את האבדה'.
מה  בירושלים.  ומוכר  ידוע  מאד  ברב  'מדובר 

אתה מתכוון לעשות? –
'תיכף תראה', אמר יוסף וניגש לטלפון כדי לחייג 
הרב  כאשר  הצ'קים.  באחד  שהופיע  המספר  את 

ענה, יוסף הציג מיד את עצמו ומסר את מיקומו. 
להותיר  שלא  כדי  זאת  עושה  שהוא  הבין  ציון 
ליצרו פתח מילוט. לאחר מכן המשיך וסיפר כי 
צ'קים  ופנקס  מעטפות  חבילת  ובו  ארגז  מצא 
מספר  לא  הוא  להתקשר.  לאן  ידע  שלפיהם 
על  מאומה  אמר  לא  והרב  הארגז,  תכולת  מהי 
מהרב  ביקש  יוסף  גדול.  כסף  סכום  היעלמות 
שיגיע מיד לחנות של ציון. הרב ניסה להבין מדוע 
עד  לו  שכדאי  אמר,  יוסף  אולם  מתעקש,  הוא 

מאד להגיע בשל התכולה.
למשמע דברים אלו הסכים הרב. בינתיים הראה 
יוסף לציון 'מציאה' אחרת שמצא באותו יום - טס 
נחושת קטן שרקוע עליו 'ברכת ה' היא תעשיר', 
וציון רכש אותו ממנו. הרב הגיע לחנות במונית 
בתוך דקות ספורות. כאשר היו שלשתם בחנות, 
שלף יוסף מהארגז תמונה משפחתית ושאל את 
הרב אם היא שלו. הרב היה נסער וציין את שמות 
הורה  ולבסוף  בתמונה,  המופיעים  משפחתו  בני 

באצבעו: 'הנה אני'!
ציון  התערב  מזהה'?  תעודה  לרב  יש  'האם 
וידא  וציון  זהות  תעודת  שלף  הרב  בשיחה. 
שמספר תעודת הזהות תואם את המספר הרשום 
על פנקסי הצ'קים שבארגז. הוכח, ללא צל צילו 
של ספק, כי הרב הוא בעל הארגז, וזאת למרות 

שלא אמר מילה על כסף שנעלם.
תכולתו.  את  לרב  והראה  הארגז  את  פתח  יוסף 
הרב נדהם למראה עיניו. הוא לא הבין איך הכסף 
הגיע לארגז - והאם הוא שייך לו. בעודו בודק את 
תכולת הארגז, נעצר לפתע והתפרץ בזעקה: 'אוי, 
ברכל'ה שלי'! יוסף וציון החליפו ביניהם מבטים.

לאחר דקות אחדות נרגע הרב והחל לגולל את 
סיפורו: 'רעייתי, עליה השלום, היתה נוסעת מדי 
שנה לארצות הברית ומתרימה משפחות עשירות 
שיתמכו באברכים בארץ. השיטה היתה פשוטה, 

מבלי  בארץ  מסוים  באברך  תמך  מחו"ל  נדיב 
'לשדך'  היה  רעייתי  תפקיד  מהשני.  ידע  שאחד 
בין הנדיב לבין האברך. אבל למגינת לבי, רעייתי 
דרכים  בתאונת  חדשים  ארבעה  לפני  נפטרה 

כשיצאה מבתינו'.
יוסף. המשיך  לגניזה'? שאל  הארגז  הגיע  'ואיך 
להישאר  מסוגלים  היו  לא  הם  כי  לספר,  הרב 
והחליטו  אשתו  על  הזכרונות  מפאת  בדירה 
לפני  בארגזים  התמלאה  דירתם  דירה.  לעבור 
לבני,  'אמרתי  הרב,  התייפח  'שלשום',  ההעברה. 
הוא  לגניזה.  שמיועד  ארגז  יש  הדלת  שבפתח 
התבלבל ולקח בטעות את הארגז שבו היו מונחות 
המעטפות וכל מה שהיה קשור להתרמותיה של 

רעייתי...'. 
הופיעה  'אשתי  בהתרגשות:  הוסיף  רגע  לאחר 
מבין  אני  עכשיו  רגועה.  שאינה  וסיפרה  בחלומי 
לו  הציע  ואף  ליוסף  הרב  הודה  לבסוף  מדוע'. 
סכום כסף נכבד. יוסף סרב בתוקף: 'עשיתי בסך 

הכל את מה שהתורה מצווה אותנו לעשות'.
ציון החליט לספר את הסיפור בסעודה שלישית 
הרב  היה  השומעים  בין  הכנסת.  בבית  בשבת 
מוצאי  מדי  חסידות  דברי  לומר  הנוהג  צירקוס, 
במערכת(.  שמור  )השם  מסויים  רדיו  בערוץ  שבת 
הוא אמר לציון: 'הלילה אתה מספר את הסיפור 

אצלנו'!
בצאת השבת, ביקש ציון את רשותו של יוסף לכך, 
יוזכרו.  לא  המזהים  שפרטיו  בתנאי  הסכים  והלה 
רבים  מאזינים  מרתק.  היה  בתוכנית  הסיפור 
התקשרו להביע את התרגשותם. ואז עלה בדעתו 
של המנחה רעיון: 'מאחר שיוסף הוא אדם נזקק 
מגבית'.  עבורו  שיערכו  למאזינים  נפנה  ביותר, 
המרכזיה קרסה בעקבות מאות הפניות שהגיעו...
)האמנתי ואספרה( "מי כעמך ישראל!". 

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור 
ואריה  נסים  מרגו,  בן  יהודה  בהפצה.  והמסייעים  התורמים  וכל 

דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. מאיר בן חיים

לרפואת
ראובן בן שרה,  נסים 

בן חורם, משה בן 
נחמה בתושח"י

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה,  סלים בן חביבה, שלמה בן עובדיה ז"ל. שושנה פורן בת טאוס, 
יעל בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, מרים בת תמר, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע”ה, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. בת 

שבע אסתר ע"ה בת אביטל תבדלח"א, יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז”ל בן אשר אנשל יבדל”א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז”ל

ישועה מופלאה

א. האם מועיל לאכול סעודה רביעית לאחר חצות הלילה?
תשובה: דעת היעב"ץ בסידורו, שיש לסומכה ככל האפשר ליציאת השבת, כי לאחר 
שעוברת שעה חלפה והלכה לה שב"ק. וכן דעת התהלה לדוד )סי ש'(, וכ"כ המשנ"ב 
)שם, ס"ק ב'(, וביאר שהרי סעודה זו היא  כליווי למלך ביציאתו, ולכן עדיף לעשות זאת 

כשהמלך יוצא ולא כשכבר יצא.
)לא, נט( בשם החמדת ימים שזמנה עד ד'  דעת רבי חיים פלאג'י זצ"ל בכף החיים 

שעות. וכ"כ היסוד ושורש העבודה.
דעת הבן איש חי )ש"א, שילהי ויצא( שזמנה עד אחר ד' שעות זמניות, ואם נאנס יוכל 
לקיימה עד חצות לילה )וכ"כ במשנ"ב בשם השערי תשובה(, דאין קדושת השבת מסתלקת 

עד זמן זה.
דעת רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספרו חסד לאלפים, שזמנה כל הלילה. והשיג עליו 
הגר"ח פלאג'י )שם(, שאינו יודע מהיכן למד זה, שהרי בפירוש נאמר שלאחר ד' שעות 

לא עשה ולא כלום.
סי'  רב,  )מעשה  עליו  הגר"א, שהובא  על  לזה מהמסופר  סיוע  להביא  ניתן  ולכאורה, 
ונרגע,  ואחר שישן  ולא אכל סעודה רביעית,  והקיא,  לט( שפעם אחת חלה במוצ"ש 

ציווה את בני ביתו העומדים לפניו שיראו אם לא עלה עדיין עמוד השחר, שיפררו לו 
כזית פת ויאכילוהו בכף בעל כורחו, כדי לקיים מצות סעודה רביעית. ע"כ. ומבואר, 
עד  או  לארבע שעות מהלילה  לסמוך  עדיף  ולכן,  הלילה.  כל  זמנה  עכ"פ  שבדיעבד 

חצות, ובדיעבד – עד שהאיר השחר.

ב. האם יש סגולה לזיכרון לשפשף השלג על המצח?
זצ"ל מאיטליה בספרו משנת חסידים, שירחץ  ריקי  כתב רבי עמנואל חי  תשובה: 

מצחו בשלג שלש פעמים, כי 'שלג' בגימטריה 'שכחה'. ובספר זכירה )לרבי זכריה סימנר 
זצ"ל מליטא, ח"ב ענין ת"ת( כתב, שהענין הוא בשלג הראשון הנופל על הארץ ויעשה כן 

גם לעיניו. ובספה"ק פרי עץ חיים לרבי חיים ויטאל זיע"א כתב שצריך להתגלג בשלג 
ולרחוץ בו את מצחו, 'ויועיל הרבה לזכירה'.

רעה? רוח  מחמת  נאסרים  תינוק,  עגלת  תחת  שהיו  ומשקים  אוכלין  האם  ג. 
תשובה: כבר נשאל בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד, סי' קיז( בענין זה של עגלת תינוק, שתחת 
גופו של התינוק למעלה מן הגלגלים יש סל מיוחד לין שם אוכלין ושאר דברים, וכיון 
שכמה פעמים התינוק בתוך העגלה נרדם, אולי נכנס בכלל האיסור של אוכלין ומשקין 
בזה  נחלקו  )ובדיעבד,  שם  ליתנם  )קיב.( שאסור  בפסחים  בגמ'  המיטה, שמובא  שתחת 

האחרונים ורבו המתירים על האוסרים(.

)דף קיא:, הובא בדרכ"ת קטז, לז(,  והשיב להתיר, על פי מה שכתב בספר מזמור לדוד 
לגאון המופלא רבי דוד פארדו זצ"ל מאיטליה )בעל ה'שושנים לדוד' על המשניות וה'חסדי 
דוד' על התוספתא ועוד(, שאין בכלל זה מה שנוהגים להניח תבשיל בין כר לכסת כדי 

לשמור חומו, שאינו נקרא תחת המיטה אלא כשמונח בקרקע שתחתיה ממש. וא"כ גם 
בנידון דידן אין שום איסור. וכ"כ היפה ללב )יו"ד, סי' קטז ס"ק ו'( ועוד.

גם כתב לצרף את מה שכתב בספר מילי דחסידותא )הובא בדרכ"ת שם, לח( שאין חשש 
אלא במיטה שאין ואשה ישנים בה, וא"כ כל שבשל 
תינוק אין חשש, וכתב להתיר לפי"ז אף לכתחילה. 
ע"כ. וע"ע למרן הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר 
)ח"א, יו"ד סי' ט'( שכתב תשובה גאונית ומקיפה בזה 

)!([. ע"ש  ]בשנת התש"ו, והוא בן כ"ה שנים בלבד 
ותרוה נחת.
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