נתקבלו במערכת

הגנה’ ,ואז הגבולות מיטשטשים ,וההלכה ,שבנושא זה באופן טבעי אינה ברורה וחתוכה
אלא תלוית נסיבות ,הופכת למילה מתה ח”ו .בדיוק את העניין הזה בא הרב בוקיעט לתקן,
ואחרי הבאת המקורות מחז”ל ומגדולי הדורות על חומרת האיסור ועל גדריו ,ועל פגיעתו
המיוחדת דווקא בארץ ישראל ,מובאות דוגמאות למעשה העוסקות בהלבנת פנים בשיעורי
תורה ,בין רב לתלמידו ובין תלמיד לרבו ,בגבול בין דברי ביקורת לגיטימיים ואף נצרכים לבין
הלבנת פנים אסורה ,ואחרון (אחרון חביב – )...בדברי ביקורת על דברים שנדפסו .בנושא זה
הוא מצטט את הטענה של הגרא”ח נאה נגד הסטייפלר זצ”ל על כך שהוא תקף אותו בספרו
בעניין דבריו על מידות ושיעורי תורה וכתב בסוף דבריו ‘וכך היא דרכה של תורה זה בונה וזה
סותר’ ,ועל כך משיב לו הרב נאה זצ”ל‘ :לפי דרכה של תורה היה ראוי שיפנה אלי בהשגותיו
טרם שידפיס והייתי משיב ומעמידו על האמת ...אין זה כלל דרכה של תורה ,ואין לזה שום
היתר כלל’ .אולם הדברים אינם פשוטים ,ולא תמיד אפשרי טכנית ומהותית לכתוב דברי
ביקורת רק אחרי שמסתיים ,אם מסתיים ,הוויכוח ‘מאחורי הקלעים’ .אולם בוודאי שצריכים
גם בעניין זה לשקול את הדברים ב’משקל החסידות’ של רמח”ל במסילת ישרים ,מצד אחד
להיזהר שלא לפגוע לריק ,ומצד שני להיזהר שלא להרבות מדי להיזהר...

ַּב ֲעלֵ י ֲא ֻסּפֹות .קובץ תורני .קיץ תשע”ז .עורך :הרב ינון קליין .בית אל ,בית המדרש
גבעת אסף ,תשע”ז 152 .עמ’)msbmgasaf@gmail.com( .
בית המדרש האיכותי בראשות הרב גיורא ברנר שבגבעת אסף ,ישוב קטן הסמוך ל’צומת
הטי’ שעל כביש  60בפנייה לכיוון בית אל ,ממשיך להניב פירות משובחים .ט”ו מאמרים
ותגובות נמצאים בחוברת הפעם ,והם עוסקים בענייני תפילין ומזוזה וכתיבת סת”ם ,בענייני
תפילה ושבת ויו”ט ,וגם בענייני איסור והיתר ועוד .העורך הרב קליין מנסה לברר שוב אם
חייבים ליטול את המזוזות במעבר דירה ,ומצטרפים אליו לדיון בנושא הרב אברהם צבי הכהן
רבם של חסידי ויז’ניץ בחיפה ,וכן מחברו העלום של שו”ת ארחתיך למדני מלונדון.

אמונה רדיקלית .אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב .רוני בר לב .רמת גן,
אוניברסיטת בר אילן ,תשע”ז 272 .עמ’)03-5318270( .
המחבר ,בוגר ישיבת חברון וישיבת ‘שיח יצחק’ ע”ש ד”ר יצחק ברויאר באפרת ,ומתלמידיו
של הרב שג”ר זצ”ל ,עוסק שנים רבות בחסידות בכלל ובכתבי רבי נחמן בפרט .בספר זה הוא
דן ברעיונותיו ובקשר ביניהם לבין תולדות חייו ,בגישתו של ר”נ לרפואה ולדעותיו בענייני
הטבע ובמה שמעל הטבע ,ביחסו לאיש הישראלי ולארץ ישראל ולאמונה ולפשטות ועוד
ועוד .המחבר מקשר את כל הנ”ל לפריחה המחודשת היום בארץ של תורותיו ומאמיניו של
ר”נ ,כאשר האמונה התמימה והעמוקה עומדת במרכז תורתו .הכוונה היא שבסוף קריאת
הספר תהיינה תשובות לשאלות מרכזיות במחקר החסידות בכלל וחסידות ברסלב בפרט.
מסקנת המחבר היא שהגותו ותורתו הן ‘מחוללות תרבות’ ולא רק עומדות בפני עצמן.
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