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מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד״ר יעקב לוי ז״ל
ליום הזכרון הששי
(נלב״ע י״א בשבט תשל״ז)
הרשימה הבאה של מאמרי מסמלת את השקפתי בנוגע למה שקוראי□
׳׳תורה עם דרך ארץ״ .לא היה חלקי עם תלמידי החכמים שתורתם
אומנותם ,שהם יסוד האומה .הורי ורבותי ז״ל כיוונו את פעמי להשתתף —
כפי יכלתי — ביישוב העולם בשטח המדע ,כנאה וכיאה לבן ״עם נבון
וחכם״ .אכלתי חולין על טהרת הקודש של התורה שלמדתי בנעורי .במיוחד
ראיתי את תפקידי להראות במאמרי שהמדע האמיתי אינו עומד בניגוד
לתורה ,אלא שקיים יחס גומלין ביניהם ואתגר חשוב לחכמות החיצוניות.
עליהן גם להיות ״רקחות וטבחות״ להבנת התורה ולקיום מצוותיה.
נושאים הגובלים עם התורה והמצוות מחד ,ועם מדעי הטבע ,וביחוד
הרפואה ,מאידך — הם חלק הארי שבמאמרי.
למלאכת קודש זו הדריכוני רבי ומורי הרב ד״ר עזריאל הכהן מונק
זצ״ל ,וכן — עוד בתקופת לימודי באוניברסיטה — החכם ד״ר מאיר כהן
מפולדה זצ״ל .לנגד עיני עומדת גם דמותו של מו״ר הרב ד״ר חיים ביברפלד
זצ״ל ,אשר היה תלמיד חכם מובהק ורופא ג□ יחד וגילם באישיותו את
המדען התורתי.
מ בו א ל בי ב ליוג ר פי ה של כ ת ב יו ,י רו ש לי ם ת ש כ ״ ט

בדברים אלו מסר לנו ד״ר יעקב לוי ז״ל את תמצית דרכו ואמונתו בחיבור
עבודותיו הרבות .דרכו של חניך מובהק ל שיטת גדולי ורבני אשכנז בדורות הקודמים.
שיטה הנקראת בפי כל ״תורה עם דרך  yin״.
מטרתם של חלק גדול ממאמריו היתה להביא לידי שיתוף פעולה פורה ומועיל
בין פוסקי ההלכה והרופאים .למען בירור אותן ההלכות שעל הרופא להתח שב בהן
בעבודתו .וכן הוא נהג בעבודתו היוס־יומית כרופא ילדים ,מקודם בברלין וכ־ 35שנה
בירושלים עיה״ק .אחרי שבירר את הנתונים הרפואיים פנה אל רבני העיר ב שאלותיו
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הלכה למעשה .ויחס זה היה דו־צדדי .גם הרב ד״ר עזריאל מונק זצ״ל ,רבה של
קהילת ״עדת ישראל״ בברלין ,ושאר רבני העיר ,וגם גדולי ורבני ירושלים עיה״ק פנו
אליו והפנו אליו בבירורים רפואיים כבסיס לפסיקתם ההלכתית במקרים הטעונים
בירורים כאלה.
את עבודותיו הגי ש עובר לפרסומן לבקורת תורתית מצד חכמי ההלכה ,במידה
ועבודה זו נגעה באיזו נקודה בשאלה הלכתית או בדעת תורה ,כי רק אחרי אישורם
של חכמי התורה הוא ראה לעצמו היתר וערך בפרסום הדברים.
מתוך שאיפתו זו לשיתוף פעולה השתתף עם חברו המנוח ד״ר פלק שלזינגר ז״ל
בפעילות ״המכון לחקר הרפואה עפ״י התורה״ ליד ביה״ח ״שערי צדק״ .בהרצאתו
לפני חברי המכון הזה ,אחרי שסקר באריכות את הבעיות ההלכתיות־רפואיות
העומדו ת על הפרק ,הוא סיים :
לבסוף הרשו לי להוסיף ,לשם עצה טובה ,סיפור קטן מהגמרא(סוכה
יח) .מסופר שם על שני מיני דגים שחיו בנהר .מין אחד היה טהור ,השני היה
טמא ...הטהורים יכלו לעמוד נגד הזרם החזק של הנהר ,ואפילו הצליחו
לשחות נגד הזרם החזק הזה .מניין היה להם הכח לכך? דיעה אחת היא,
שלדגים הטהורים יש חוט שדרה .ורש״י אומר :״נותן כח באדם ובהמה
ודגים להיות שדרתו עומדת בבריאות״.
אפשר אולי למצוא בסיפור זה על הדגים משל מאלף לצעירי הרופאים

המשתתפים בחקר הרפואה במכון שלנו ,שינהלו את חקירותיהם בטהרת
השכל ובטהרת הנפש עפ״י התורה ,ויעמדו על מסקנותיהם בשדרה ישרה,
בקומה ?קופה .כך יהיה להם אומץ הלב — אם יהיה צורך בכך — לשחות
נגד הזרם של רוב המדענים ,וה׳ יצליח דרכם.
( ה מ כון מ ו ל ב עיו ת ר פו איו ת ־ ה ל כונ יו ת .א ס י ^ גל׳ ג .ס י ו ן ת׳׳¥ל׳י£
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לקראת יום השנה השישי לפטירתו מזכים אנו את ציבור' קוראי ״אסיא״
בביבליוגרפיה מלאה של כתבי ד״ר יעקב לוי ז״ל.
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