בס"ד

שו"ת סמס של בת מדרשה
שו"ת זה נועד לצורכי שבת אדרית זו בלבד! כל קשר בינו לבין ההלכה  -מקרה בהחלט!

שאלות לרבינו הבבא ברוך:
 התחלתי להתפלל  81בהסעה ונרדמתי .מה עליי לעשות?
לא ציינת מספיק פרטים ,אבל בכל זאת:
להלכה ,אם זה היה בשבת אז ברור שמצווה להמשיך לישון חזק ,שנאמר 'והשינה משובחת ,כדת נפש משיבת' (ועי"ז יתקיים בך מייד "ובכן
נפשי לך(?) ערגה").
אם זה סתם יום של חול ,אין לי מה להגיד .מתי שמענו על בת מכללה שמרשה לעצמה שינה באמצע השבוע? מי התיר זאת?
 ברכתי "שהכל" על הקפה ,ואז זרקתי אותו כי הוא היה קר .האם עליי לברך שוב?
אני מאוד מופתע ממך ,אבל אם אכן ה"שהכל" היה ממש קר ,אין ספק שצריך להשליך את הקפה .ויפה כיוונת לדעת הרב יהושע ,שאין
יוצאים ידי חובה כלל בברכה קרירה .תברכי בחום ובלהט של קודש ואז תשתי את הקפה כראוי לשם שמיים.
 אכלתי סנדוויץ ואז הרב הגיע ולא הספקתי לברך .מה לעשות?
למה כל השאלות עוסקות באוכל? הפתרון ההלכתי כאן הוא אחד בלבד :לקנות לרב סנדוויץ (שקשוקה ,די כבר עם הגבנ"צ!) ,ולבקש ממנו
להוציא אותך ידי חובה.
בעצם כדי שיהיה כשיעור ,צריך  2סנדוויצים ( -השני שיהיה סביח).
 ליחששתי בשיעור של הרב יהושע .איך אפשר לחזור בתשובה?
את מכורה .את צריכה ללכת לסדנת  22צעדים להיגמל מזה .אח"ב נדבר.
 היו לי מחשבות כפירה לעזוב את המדרשה ...כיצד אוכל להתחזק באמונה?
זה רגע אחרון לפני התהום האפלה .תעצרי מייייייד את כל המחשבות הזרות!! הבעל -דבר אוחז אותך חזק.
רק דרך אחת תאפשר לך לצאת מהבור .עלייך לתרום למדרשה כופר נפש כמנין 'כפירה' .בעצם ,כמנין 'מחשבות'.
 קניתי סנדוויץ שהיה כתוב עליו שהוא עם חביתה והסתבר שהוא עם אבוקדו .מה לעשות?
אין מה להגיד .ניסיון קשה .ידועה דעתו של הרמב"ן שאין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים הגדולים הראויים לעמוד בנסיון ,שנאמר "ה'
צדיק יבחן" .לימדי (שוב?) את שער הגמול של הרמב"ן ותתחזקי ,ממילא תוכלי גם להבחן עליו בהקדמות לתורה ( 2נקודות זכות לתואר).
שאלות לרב האת"ב (אור-תורה במר'):
 תופפתי על הדרבוקה של המדרשה לא לפי הקצב והרסתי את השיר .כיצד אוכל לכפר על כך?

להפסיק לדבוק בדרכי ה(מ)הרב ולהתחיל ללכת בדרכי אימותינו הקדושות (קרי :לקנות תוף מרים למדרשה).
 ישבתי על כסא במדרשה והוא נשבר .האם זה סימן משמיים?
בהחלט .זה סימן שאת זקוקה לשינה עמוקה ויסודית ,שנאמר" :הפח נשבר ואנחנו נמלטנו" ,ודרשו" :נים-לה-תנו" .נא הקפידי לא לקיים הלכה זו בעת
השיעורים ,שכן שינה שווה אחד חלקי שישים ממיטה ,ואת זקוקה למיטה שלמה במצבך הנוכחי.
 שלום הרב ,רציתי לשאול למה אין פחים בכיתות של המדרשה? תודה.

מחשש שישברו ויעודדו שינה בעת השיעורים ,ועייני בתשובתי לשאלה הקודמת.
 נרדמתי באמצע השיעור מול הרב ,מה זה אומר עליי?!
אם זה קרה בשיעור של הרב יהושע -כנראה התיישבת בצד הלא נכון של הכיתה .להבא ,עברי לשבת בצד ימין של ביהכ"נ ,ושתפי את הכיתה בפרטי שיעורי
הבית .ומובטח לך שלא תירדמי עוד.

ִיתי נ ְִׁר ָדם ַעל ָפנַי
ּוכ ָש ְׁמ ִעי ֶאת קֹול ְׁד ָב ָריו ַו ֲאנִי ָהי ִ
ָא ְׁש ַמע ֶאת קֹול ְׁד ָב ָריו ְׁ
אם זה קרה בשיעור עזרא (של רבינו בבא ברוך) -עלייך להכין עצמך לנבואה ,שנאמר" :ו ֶ
ֹּאמר ֵא ַלי( "...דניאל י',ט-י)
ָאר ָצהַ ..וי ֶ
ּופנַי ְׁ
ָ
ֹּאבד" (יונה
אּולי י ְִׁת ַע ֵשת ָה ֱאלֹּקים ָלנּו וְׁ לֹּא נ ֵ
ֹּקיך ַ
"מה ְׁל ָך נ ְִׁר ָדם קּום ְׁק ָרא ֶאל ֱאל ָ
אם זה קרה בשיעורים אחרים -כנראה ישנו צימאון אלוקי לתפילתך ,שנאמרַ :
א ,ו) ,ועלייך להקפיד להתפלל שחרית כהלכתה (לא בזמן ההסעה ולא בגן הציבורי ,והמהדרין לא יתפללו על הגג).
 אני לומדת במדרשה רק בימי חמישי ולא מסוגלת בלי השיעורים של הרבנית עידית .מה הרב מציע?
ברכותיי" .מרבה תורה מרבה חכמה" .אם נפשך חפצה ,הגדילי בלימוד תורת הרב ,ובחסדי ה' ובזכויותיך תזכי את בנות המדרשה לשבירת רוע הגזירה
ולהגעתה של הרבנית גם בימי חמישי .בינתיים ,המשיכי להרבות אור ולהשמיע את הרבנית מהקלטות יום שני לשאר בנות יום חמישי.

ועל זה נאמר":אין הביישן למד"-
שנזכה להיות תלמידות השו"תות
בצמא את דברי רבותינו!!
 שבת שמחה!!! 

