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א .הרב נפתלי הירץ הלוי וספריו
מעטים הרבנים שיש בידינו תיעוד מלא של ספרייתם .מחקר הספריות עסק עד היום בעיקר בספריות
·˘∫¯Ó‡Ó‰ ¯Ú
ı¯È‰ ÈÏ˙Ù ·¯‰
ציבוריות ,ובתחום הספריות הפרטיות לא תועדו ולא נחקרו עד כה ספריות של רבנים ממזרח אירופה1.
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Ï˘ ÈÊÎ˘‡‰ ·¯‰
במאמר זה אני מבקש להציג את רשימת הספרים של הרב נפתלי הירץ הלוי .לרשימה זו נודע ערך רב
ª˙Â·˘ÂÓ‰Â ÂÙÈ
·¯˜ ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨Úבמה שנוגע לדרכי תפוצתה של ספרות רבנית ,ליחס בין אוצר הספרים ובין השימוש בספרים בכתיבה
˙„ÚÏ ‡¢¯‚‰
וכן לדרכי צבירת הידע של רבנים.
ÏÏÙ˙‰ Â· ÌÈ˘Â¯Ù‰
מעט מאוד ידוע על תולדות חייו של הרב הלוי 2.הוא נולד בביאליסטוק בי"ג במרחשוון תרי"ג
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) ,(1853ובשנת תרמ"ד ) (1884עלה לארץ–ישראל והתיישב בירושלים .בשנותיו בירושלים למד תורה
®ıÈ·Â˜ˆÈ‡ Ï‚ÚÓ‰
בישיבת מקובלים ,הגיד שיעור בישיבת 'דגל תורה' בעיר ושימש עוד במספר תפקידים חינוכיים 5.בב'
במנחם–אב תרמ"ו ) (1886נתמנה לרב האשכנזי של יפו והמושבות 6,וכיהן בתפקיד זה עד פטירתו
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על הספרייה הפרטית ועל האפשרות ללמוד מתכולתה ראו :ז' גריס ,הספר כסוכן תרבות :בשנים ת"סתר"ס
) ,(19001700תל–אביב תשס"ב ,עמ'  .7265על התפתחות הספריות הציבוריות היהודיות בעת החדשה ראו:
ד' שידורסקי ,ספריות ואוספי ספרים ,ירושלים תשס"ו; ז' גריס' ,הספר כסוכן תרבות מראשית הדפוס ועד לעת החדשה',
ח' קרייסל )עורך( ,לימוד ודעת במחשבה יהודית ,באר–שבע תשס"ו ,עמ' .258237
ראו :ד' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,א ,תל–אביב תש"ז ,עמ'  .103102רוב הפרטים על תולדות חייו של
הלוי נאספו בידי העורכים של פירושו ל'משנת חסידים' .ראו :עמנואל חי ריקי ,משנת חסידים ,ב ,מהדורת נ' פעפער,
ניו–יורק תשס"ו ,נספח ,עמ' אנח.
י"צ הלוי' ,הקדמה' ,נ"ה הלוי ,ברית עולם :חלק ב ] [...עם פירוש לוחות הברית ,ירושלים תרצ"ז; ש' דבליצקי' ,הקדמה',
נ"ה הלוי ,סידור הגר"א :יכיל בתוכו שני חלקים ] [...הנגלה והנסתר ,בני–ברק תשל"ח )ירושלים תרנ"התרנ"ח( .לדעה
שנולד בשנת תרי"א ראו :א"ש הערשבערג ,פנקס ביאליסטאק ,א ,ניו–יורק תש"ט ,עמ' .194
לדברי יעקבזון ,שהיה בן משפחה של הלוי ,הוא עלה ארצה בשנת תרמ"ה .ראו :ח' יעקבזון ,פתח תקוה בראשית המאה,
פתח–תקווה תשמ"ו ,עמ'  .4אך על פי כל המקורות האחרים הנזכרים בהערה הקודמת עלה בשנת תרמ"ד .על חיי הלוי
בירושלים ראו :י"י ריבלין ,תולדות שכונת מאה שערים ,ירושלים תש"ז ,עמ' .175
י' גרייסבקי ,זכרון לחובבים ראשונים ,יח ,ירושלים תרפ"ה ,עמ'  .31יעקבזון כתב כי הלוי למד בישיבת 'שער השמים'.
ראו :יעקבזון )שם( .אך הדבר אינו אפשרי ,שכן ישיבה זו נוסדה רק בשנת תרס"ו .ראוJ. Meir, ‘The Imagined Decline :
of Kabbalah: The Kabbalistic Yeshiva Sha‘ar ha-Shamayim and Kabbalah in Jerusalem in the Beginning of
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) the Twentieth Century’, B. Huss, M. Pas & K. von Stuckrad (eds.), Kabbalah and Modernityבדפוס( .מסתבר
שיעקבזון התכוון לישיבת המקובלים 'בית אל' ,שעל פתחה רשומה הכתובת 'שער השמים' .עם זאת מאיר עמד על
קשר בין חוגי המקובלים הירושלמים ובין המקובלים מבית מדרשו של הגר"א שחיו בירושלים ,ואפשר שלקשר זה רמז
יעקבזון .על קשרים בין הלוי ובין מקובלי ירושלים ראו גם :מ' גץ ,ירושלים של מעלה ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .210200
האמינות ההיסטורית של הסיפור שהובא שם מפוקפקת מאוד ,אך דומה כי יש בו כדי להעיד על ניסיון לקשור בין
הקבלה הליטאית ובין הקבלה המזרחית ,ואף ידוע על מקובלים ליטאים אחרים שאכן קיימו קשר מסוג זה.
הלוי התגורר ביפו ,ועם ייסוד נווה–צדק עבר אליה .בכמה מקומות הגדיר עצמו כרב יפו והמושבות .על הדיונים
סביב מינויו לרבה של יפו ראו :ח' רם' ,מחלוקת בקרב הנהגת העדה היהודית ביפו' ,קתדרה) 64 ,תמוז תשנ"ב( ,עמ'
 ;126103י' קניאל ,במעבר :היהודים בארץ–ישראל במאה הי"ט :בין ישן לחדש ובין יישוב ארץ הקודש לבין ציונות,
ירושלים תש"ס ,עמ'  .299298על זווית הראייה של 'היישוב הישן' ראו :ב"צ יאדלר ,בטוב ירושלים ,בני–ברק תשכ"ז,
עמ' שנשנב .נראה שהלוי היה מקובל על חלקים נרחבים בציבור היפואי ,ובכלל זה חלקים מן הציבור הלא–אשכנזי.
ראו :מ' אלקיים ,יפו — נוה צדק ,תל–אביב תשנ"א ,עמ'  .211207עם זה הוא התנגד לכל סממן של קדמה ,ראו :שם,
עמ' .219216
˜˙„¯‰
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בירושלים בגיל ארבעים ותשע ,בי"ד בסיוון תרס"ב ) 7.(1902מהסכמות שנתן לספרים נראה כי קנה
לו מעמד בעיקר בזכות משרת הרבנות ביפו 8.רוב ידיעותינו על אודותיו בטרם עלה ארצה עוסקות
בפעילותו בהבאת ספרים לדפוס.

ÔÓ ÂÙÈ Ï‡ Ë·Ó
˙È˘‡¯ ¨ÌÈ‰
ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰
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ראו במאמר המערכת 'וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא' ,חבצלת ,ט"ו בסיוון תרס"ב ,עמ'  .1על נסיבות הסתלקותו
בטרם עת ראו דבריו של הרב זאב יעב"ץ אל הרב קוק :ז' יעב"ץ' ,אגרות ר' זאב יעבץ ז"ל אל הרב ר' אברהם יצחק הכהן
קוק זצ"ל' ,סיני ,כט )תשי"א( ,עמ' קט; וכן :ד' קמניצקי' ,כתבי יד קדשו של רבנו הגר"א )ב(' ,ישורון ,טז )תשס"ה(,
עמ' תשל ,הערה  .23ממקורות אלו נראה כי יחסיו של הלוי עם החסידים היו טובים פחות מיחסיו עם שאר הקבוצות
ביישוב .על יחסם של החסידים אליו ראו :ארח ישרים סוללה :חוברת דברי קהל עדת חסידים ממפלגות שונות תושבי
יפו] ,חמ"ד[ תרס"א.
מצאתי הסכמות של הלוי מן השנים תרנ"התרס"ב.
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נראה שבעלוֹתו ארצה התכוון הרב הלוי לחיות בירושלים בחוגי 'היישוב הישן' ,אך בגלל טרדות
הפרנסה קיבל עליו את משרת הרבנות ביפו .ירידתו ליפו הביאתו למפגש עם אוכלוסייה שלא הכיר
בירושלים ,עם שאלות הלכתיות שלא ידען ,ועם גופי ידע שהיו זרים ל'יישוב הישן' בירושלים.
ביפו פסק הרב הלוי לקהלים השונים שהיו בעיר; 9ובעיקר הוא ידוע מעיסוקו במדיניות ההלכתית
9

בעיזבונו של הלוי יש פנקס ובו עניינים שונים מענייני הציבור ביפו ,כגון פרשיות של גילוי עריות ועדויות אחרות על
אנשים מן הקהילה .על מעורבותו במתרחש במושבות אפשר ללמוד גם מהתקנות הכלכליות שתיקן לבקשתם של בני
המושבה בראשון–לציון ,ואשר אושרו אחר כך על ידי רבני ירושלים ,ראו :פינה ויתד :להנהגת המושבה ראשון לציון,
ירושלים תרס"א.
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בשנת השמיטה ובמאבקים דתיים ופוליטיים 10,עניינים שגם בנו וחתנו הרבו לעסוק בהם 11.יש
ידיעות כי הלוי ,בדומה למקובלים אחרים בני זמנו ,כתב קמעות .חיים יעקבזון העיד על קמעות
שכתב הלוי למקשות ללדת ,ואף סיפר כי אביו ,שהיה גיסו של הלוי ,ניסה את כוחו בקבלה מעשית
בעקבותיו ,אך שלא כמותו הוא נכשל בזה 12.מלבד זאת יש מספר עדויות נוספות על מרכזיות דמותו
של הלוי בחיי היישוב ,בעיקר בפתח–תקווה13.
את עיקר פרסומו קנה הרב הלוי מעיסוקו בההדרת כתבי–יד של הרב אליהו בן שלמה זלמן קרמר
)הגאון מווילנה ,הגר"א( ובהוצאתם לאור .על פעילותו זו כתב מזכירו הרב שלמה הלוי רוהלד:
בהיותו מן המקובלים המפורסמים בדור והיה בקי בכתבי האר"י ]ר' יצחק לוריא[ ובכתבי הגר"א ובהיותו
מחונן בעין חדה ותפיסה מהירה מאוד ,היה מתקן ומגיה את כתבי הגר"א שבעיקרם היו מועתקים בידי הגאון
הידוע הרד"ל ]ר' דוד לוריא[ ונפלו בהם טעויות מפני מהירות העתקה שהגאון הרד"ל היה מצוין בה ,שבמעוף
עין היה תופס חצי גיליון וכותב בעל פה מבלי להביט בהטופס שלפניו ,וכמובן כך ,כך הסביר פעם הגאב"ד
]הגאון אב בית דין[ זצ"ל 14 ,ממהירות זו נפלטו כמה טעויות וחילופי גרסאות ,ורק בהתבוננות יתרה ועבודה
רבה הצליח לפענח את הטעויות וסירוסים וברחמי שמים הגיע לידי כך15 .

מלבד זאת השתתף הלוי בהוצאה לאור של כמה ספרי קבלה וספרים אחרים שלא היו מבית מדרשו
של הגר"א .מקורו של הקשר בין הלוי ובין בית מדרשו של הגר"א בבית המדרש הליטאי 16.קשר
זה ניכר גם בתחום הפוליטי בארץ–ישראל :הלוי מונה לרבה של יפו כנציגם של הפרושים בירושלים
וייצג אותם בוויכוחים עם קבוצות אחרות 17.הוא ציין בכמה מקומות את הקשר שלו לבית המדרש
של הגר"א 18,וקשר זה ניכר גם במצאי הספרים שהיו בספרייתו.
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ראו :משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2ב ,נספח ,עמ' טלח .על מדיניותו של הלוי בעניין השמיטה ראו :שם; וכן:
י"צ הלוי ,הוראות שעה ,ירושלים תרס"ט.
חתנו הרב יוסף צבי הלוי הוציא כמה ספרים בענייני המצוות התלויות בארץ .ראו לדוגמה :י"צ הלוי ,ספר השקפה
לברכה ,ירושלים תר"ץ .בספרים אלו מוזכר בכמה מקומות בנו של הלוי ,הרב יוסף הלוי ,שהיה אב בית דין בתל–אביב
בעת שכיהן הרב קוק ברבנות העיר .על הרב יוסף הלוי ראו :תדהר )לעיל ,הערה  ,(2ב ,עמ'  ;645644י' גולדשלג' ,יוסף
הלוי' ,אנציקלופדיה של הציונות הדתית ,ג ,ירושלים תשכ"ה ,עמ'  .103100על הרב יוסף צבי הלוי ראו :י' גולדשלג,
'הרב יוסף צבי הלוי' ,ארשת ,ג )תשכ"א( ,עמ' .482
יעקבזון )לעיל ,הערה .(4
ראו לדוגמה דבריו של אברהם שפירא מפתח–תקווה :ר' בשן ,יש לי ראיון :ראיונות נבחרים וחדשים ,תל–אביב תשכ"ה ,עמ' .10
הכוונה לרב הלוי.
ש' הלוי רוהלד ,לך שלמה :קונטרס שמע שלמה ,ירושלים תש"ה ,עמ' .1413
ד' כץ ,תנועת המוסר ,ב ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ;263א' ריבלין ,הצדיק ר' יוסף זונדל מסלנט ,ירושלים תשנ"ג,
עמ' קלה .ההתכתבות בין הלוי ובין המקובל ר' שלמה אלישיב החלה בטרם עלה הלוי לארץ ,ומכאן שעסק בקבלה עוד
קודם עלייתו .מכתבים אלו נדפסו בהקדמה לספר משנת חסידים )לעיל הערה  ,(2א ,עמ' מהנט; וראו גם :ש' סלנט,
בתשובה על שאלת רבים ,ירושלים תר"ס.
רם )לעיל ,הערה  ;(6ב' לנדוי' ,הנצי"ב במאבק למען יישוב ארץ ישראל בקדושתה )המשך(' ,המעיין ,יד )תשל"ד(,
עמ'  .43על מאבקי השמיטה של הלוי נכתב רבות ,ולא אביא כאן את החומר הרב בנושא .וראו גם :משנת חסידים )שם(,
ב ,נספח ,עמ' יאמה .התיאור שם נכתב מנקודת המבט של החברה הירושלמית וכנגד החברה החסידית וכנגד החברה
החילונית ביפו .תיאור שונה של הלוי ראו :יעקבזון )לעיל ,הערה  ;(4א' בן–פתחיה' ,ראשית החינוך המזרחי בארץ
ישראל' ,י"ל הכהן–מימון )עורך( ,יובל המזרחי ,ירושלים תשי"ב ,עמ' רצא .בן–פתחיה סיפר שהלוי שלח את בנו ללמוד
צרפתית בבית הספר ,אבל הקפיד שלימוד זה לא יהיה בחבורה.
ראו לדוגמה את דבריו בשער סידור הגר"א )לעיל ,הערה  .(3על כתבי–יד של הגר"א שהיו ברשותו של הלוי ,ושלא
נדפסו ,ראו' :קטעים מספר הדרת קודש )כ"י( להגר"א' ,ישורון ,ד )תשנ"ט( ,עמ' קח; י"ד קרויזר' ,ביאורי הגר"א על
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הספרים שהביא הרב הלוי לדפוס בטרם עלה לארץ הם פירושו של הגר"א לספר ה'זוהר' 'יהל
אור'' 19,עמר מן' — פירושו של ר' מנחם לוזאנו על ה'אדרא'' 20,קרני אור' לר' אלכסנדר זיסקינד21
ו'ספר הבהיר' עם פירוש 'אור הגנוז' 22.ספרים אלו נדפסו בדפוס ראם שבווילנה בשנים תרמ"בתרמ"ג,
דהיינו סמוך לעלייתו ארצה )תרמ"ד( .בירושלים הדפיס הלוי את 'סידור הגר"א בנגלה ובנסתר'23,

19
20

21
22
23

ישעיהו מכתבי יד' ,שם ,טז )תשס"ה( ,עמ' תרצ"ג; י' וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,ירושלים תשס"ג ,רשומה  .724נראה
שהלוי הביא עמו ארצה כתבי–יד של הגר"א .ראו :קמניצקי )לעיל ,הערה  ;(7הנ"ל' ,כתבי יד קדשו של רבנו הגר"א )ה(',
ישורון ,יז )תשס"ז( ,עמ' תשז.
אליהו בן שלמה מווילנה )הגר"א( ,יהל אור :נודע בשם הדרת קדש ,וילנה תרמ"ב )'נעתק ונסדר ע"י ] [...נפתלי הירץ
הלוי נ"י מביאליסטוק .והעיר בו הערות ותיקונים והוספות'( .וראו :וינוגרד )שם( ,רשומה .677
מנחם די לוזאנו ,עמר מן :והוא באור ] [...על האדרא זוטא שבזה"ק פרשת האזינו ,וילנה תרמ"ג .הספר נזכר ב'ברית
עולם' ברשימת הספרים שהביא הלוי לדפוס .ראו :ברית עולם )לעיל ,הערה  .(3שמו של הלוי אינו מוזכר בשער 'עמר
מן' ,אך יש בספר הגהות משמו .הלוי ומדפיסי וילנה השמיטו מדבריו של ר' מנחם לוזאנו את השגותיו על האר"י
ותלמידיו .ראו :י' אביב"י ,קבלת האר"י ,ב ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  .255על 'עמר מן' ראו :שם ,עמ' .256253
אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא ,ספר בהיר ,או :קרני אור :כולל באור ] [...על הזה"ק ,וילנה תרמ"ג.
ספר הבהיר ,עם פירוש אור הגנוז ,וילנה תרמ"ג .שמו של הלוי אינו נזכר בספר ,אך בשער האחורי של 'ברית עולם'
העידו בניו שהוא הביאו לדפוס.
סידור הגר"א )לעיל ,הערה  .(3וייס כתב כי המדפיס ,ר' יצחק נחום לעווי' ,בעיקר הביא אותיות ניקוד וטעמים,
שיאפשרו לו להדפיס את סידורו של הגר"א מווילנא עם פירושו של הרב ר' נפתלי הערץ הלוי ,אב"ד דיפו' .ראו :י"א
סג"ל ווייס ,בשעריך ירושלים :זכרונות ורשומות ,ירושלים תש"ט ,עמ'  .29וראו גם המשך דבריו על הסידור :שם,
עמ'  .30על מבנהו של הסידור ראו להלן.
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ובו פירוש הגר"א על התפילה ,שהוא בעצם ליקוטים בהלכה ובקבלה שאסף הלוי מדברי הגר"א ,וכן
שני פירושים שחיבר הלוי על דברי הגר"א; הלוי הוסיף לסידור גם את פירוש הגר"א לשיר השירים24
ואת פירושו למשנה מסכת שבת )שנדפס גם בנפרד( 25.ספר אחר שחיבר הלוי אך לא הספיק להוציאו
לאור הוא פירושו ל'ברית עולם' ,ששמו 'לוחות הברית'26.
בין כתבי–היד שבידי צאצאיו של הרב הלוי מצויה גם רשימת הספרים שהיו בספרייתו .ברשימה
זו כתב הלוי את שם הספר ,שם המדפיס ומקום ההדפסה ,ועל פי פרטים אלו זיהיתי את המהדורה
שהייתה ברשותו .הרשימה כתובה במחברת ,ובאותה מחברת כתב הלוי עוד רשימות רבות ,בעיקר
בענייני קבלה .מועד חיבורה של הרשימה אינו ידוע .שנת ההדפסה המאוחרת ביותר שצוינה בה היא
תרמ"ט ,שלוש–עשרה שנים לפני פטירתו של הלוי .מסתבר אפוא שהרשימה אינה מייצגת את מצאי
ספרייתו בתקופת חייו האחרונה ,שכן סביר להניח שרכש ספרים גם בתקופה זו .אמנם באותה מחברת
מופיעות רשימות שנכתבו כעשר שנים אחר כך ,אלא שהלוי לא נהג לכתוב במחברותיו כסדר 27.אשר
על כן אין בידינו דרך לתארך את הרשימה ,ויש לראותה כמייצגת את ספרייתו של הלוי עד שנת
תרמ"ט או מעט אחריה.
במאמר זה אתמקד בשתי סוגיות .הסוגיה הראשונה קשורה לרב הלוי .ספרייתו של אדם מעידה על
תחומי העניין הרוחני שלו .ברצוני לבחון מה היו תחומי עניין אלה ,ומה ניתן ללמוד מן הספרים שהיו
בספרייתו של הלוי ומדפוסי השימוש שלו בהם על תפיסתו ההלכתית והקבלית.
יתרה מזו ,בחינת השימוש שעשה הרב הלוי בחיבוריו בידע שהיה מצוי בספרים שבספרייתו תוכל
ללמדנו פרק חשוב בדרכי צבירת ידע ועיבודו בעולם הרבני בסוף המאה התשע–עשרה .מרבית הידע
המדעי שהיה מקובל בעולם הרבני של אותה תקופה היה מיושן .בחינת חיבוריו של הלוי יכולה
לשפוך אור על השאלה אם חדר לעולם הזה ידע מדעי בן המאה התשע–עשרה ,ואם נעשה בידע זה
שימוש הלכתי או תאולוגי.
הסוגיה השנייה במאמר נוגעת לידע על ספריות פרטיות בארץ–ישראל בסוף המאה התשע–עשרה.
תיעוד של ספרים המצויים בספרייה פרטית הוא תופעה ייחודית שאינני מכיר דוגמתה בארץ–ישראל
ובקרב יהודי מזרח אירופה במאה התשע–עשרה .תיעוד זה יכול ללמדנו על דרכי העברת הספרים בין
אירופה ובין ארץ–ישראל באותם ימים .אף שהדפוס היהודי בארץ–ישראל חודש בידי ר' ישראל ב"ק
עוד בטרם עלה הלוי ארצה ,ואף שבימיו של הלוי בארץ פעלו בירושלים כמה בתי דפוס ,הללו סיפקו
רק חלק מן הצורך של בני ירושלים בפרט וארץ–ישראל בכלל בספרים ,וספרים רבים ,מחומשים ועד
מסכתות גמרא ,יובאו מחו"ל .כך היה גם במה שנוגע לרוב מניינן ובניינן של הספרות ההלכתית ושל
ספרות המוסר .מעמד אחר היה להדפסת ספרות קבלית בכלל וכתבי האר"י בפרט28.
24
25
26
27
28

וינוגרד )לעיל ,הערה  ,(18רשומה .153
שם ,רשומה  .215על ספר נוסף שהלוי היה קשור להבאתו לדפוס בירושלים ראו :ש' הלוי ,ספרי ירושלים הראשונים,
ירושלים תשל"ו ,עמ'  ,117רשומה .278
ברית עולם )לעיל ,הערה  .(3על פי הקדמתו של ר' יוסף הלוי ,ביקש הלוי להדפיס את הספר בשנת תרס"ז ,ואז גם נאספו
ההסכמות ,אך בגלל מניעות שונות נדפס הספר רק בשנת תרצ"ז.
לעתים התחיל הלוי רשימה באמצע מחברת והותיר את ראשיתה ריקה.
ז' גריס' ,חלקו של הדפוס בירושלים במאה התשע–עשרה בתולדות הדפוס היהודי' ,קתדרה) 125 ,תשרי תשס"ח(,
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ב .ספרייתו של הרב הלוי
כאמור הרב הלוי כתב את רשימת ספריו בכתב ידו במחברת .הרשימה ערוכה על פי סדר האלף–בית
של שמות הספרים .ליד שם הספר ציין הלוי את מקום הדפסתו ואת שם המדפיס .שם המחבר אינו
נזכר ,ואפשר שהלוי כתב את הרשימה לשימושו הפרטי ,ועל כן לא ראה צורך לציין את שמות
המחברים ,שכן הכירם.
עמ'  ,168162במיוחד עמ'  .168164על פי מחקריו של גריס ומחקריה של ש' הלוי ,הספרות ההלכתית והתלמודית
הקנונית יובאה מחו"ל לארץ–ישראל ,ולא הודפסה בארץ .במאה התשע–עשרה ,עם התגברות העניין בספרות קבלית,
החלו לייבא ספרות קבלית לארץ–ישראל ,ובהמשך הדפיסו ספרות זו בארץ .עם הזמן הפכו בתי הדפוס בארץ–ישראל
מוקד להדפסה ולייצוא של ספרי קבלה.
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ברשימה  235כותרים .ברבים מהם הרישום חלקי ואינו כולל את כל הפרטים ,ולכן לא תמיד
אפשר לקבוע איזו מהדורה הייתה ברשותו של הלוי ,ולעתים לא ברור אפילו באיזה חיבור מדובר.
ברשימה יש גם כתב–יד אחד ,כתב–היד של החיבור 'ברית עולם' ,ואיני יודע מדוע ציין הלוי דווקא
את כתב–היד הזה אך לא מנה ברשימה כתבי–יד רבים אחרים שהיו בידיו ,הן של ספריו הן של ספריהם
של אחרים.
אביא תחילה ארבע טבלאות :טבלה של מקומות ההדפסה של הספרים ,טבלה של שנות ההדפסה
ושתי טבלאות העוסקות בנושאיהם .אחר כך אסקור את מרבית הספרים שהיו בספרייתו של הלוי לפי
נושאיהם.

טבלה א :מקומות

הדפסה 29

מקום

מס' מקום

מס' מקום

מס' מקום

מס'

ורשה

 78הלברשטט

2

יוהנסבורג

1

פירת )פיורדא(

1

וילנה

 30הורודנה

2

יוזפוב

1

פררה

1

ירושלים

 18פשמישל )פרעזמישל(

2

לבוב

1

פראג

1

אמסטרדם

 15קאפוסט

2

לובלין

1

פרסבורג

1

קניגסברג

 15שטטין

2

לונדון

1

קושטא

1

קורייץ )קאורעץ(

 10אוסטרוה )אוסטרא(

1

ליוורנו

1

רדלהיים

1

ברלין

9

בולוניה

1

ליק

1

סלוניקי

1

ז'ולקווה

9

ברדיצ'ב

1

מץ

1

למברג

6

הומבורג

1

סדילקוב

1

ז'יטומיר

3

וינה

1

פקש

1

בראש הרשימה עומדות שתי בירות הדפוס של מזרח אירופה במאה התשע–עשרה :ורשה ווילנה
)בדפוס ראם בווילנה הביא הלוי את ספריו לדפוס( .אחריהן באות ירושלים ,אמסטרדם וקניגסברג.
בחמשת המקומות האלה נדפסו על פי הרשימה  156ספרים שהיו בספרייה ,דהיינו למעלה משני
שלישים ממנה.

 29לא כללתי בטבלה ספרים שמקום הדפסתם לא צוין ,ושלא הצלחתי לאתרו.
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טבלה ב :שנות
שנה

הוצאה30

מס' שנה

מס' שנה

מס' שנה

מס'

תר"ןתרנ"ד

2

תר"יתרי"ד

0

תק"עתקע"ד

2

תק"לתקל"ד

0

תרמ"התרמ"ט

 18תר"התר"ט

0

תקס"התקס"ט

7

תקכ"התקכ"ט

4

תר"םתרמ"ד

 19ת"רתר"ד

2

תק"סתקס"ד

1

תק"ךתקכ"ד

1

תרל"התרל"ט

 10תקצ"התקצ"ט

1

תקנ"התקנ"ט

2

תקט"ותקי"ט

3

תר"לתרל"ד

 13תק"ץתקצ"ד

1

תק"ןתקנ"ד

3

תק"יתקי"ד

0

0

תקמ"התקמ"ט

3

תק"התק"ט

2

2

תק"םתקמ"ד

3

ת"קתק"ד

4

0

תקל"התקל"ט

1

תרכ"התרכ"ט

7

תר"ךתרכ"ד

 12תק"ףתקפ"ד

תרט"ותרי"ט

6

תקפ"התקפ"ט

תקע"התקע"ט

ברשימה מופיעים עוד שלושה ספרי קבלה שנדפסו לפני שנת ת"ק' :שושנת יעקב' לר' יעקב בן מרדכי
מפולדה )אמסטרדם תס"ו(' ,יונת אלם' לר' מנחם עזריה מפאנו )אמסטרדם ת"ח( ו'נפתלי אלדים'
לר' נפתלי הירץ טריביש )פררה שי"ו( .שניים מן הספרים הללו הם ספרים נדירים ,וייתכן שהיה להלוי
עניין מיוחד בהם ,אם כי לא מצאתי ציטטות מהם בכתביו' .יונת אלם' הוא ספר מוכר ,ויש לו גם
דפוסים חדשים יותר ,אבל המהדורה שהייתה בידי הלוי נדירה.
מן הטבלה עולה שבספרייתו של הלוי היה ריכוז גדול של ספרים )שישים במספר( שנדפסו בשנים
תר"לתרמ"ט .הרשימה מלמדת כי הוא קנה ספרים שנדפסו באירופה גם לאחר עלייתו ארצה בשנת
תרמ"ד :לפחות עשרה מן הספרים שנדפסו בשנים תרמ"התרמ"ט ואילך נדפסו באירופה )ואולי יותר,
שכן הלוי השמיט את מקום הדפסתם של חלק מן הספרים מתקופה זו( .עם זאת רוב הספרים בספרייתו
היו ספרים ישנים ,שהלוי קנה כנראה מבעליהם הקודמים; ונראה שאת רוב ספריו רכש לפני עלייתו,
ורק את מיעוטם — בארץ–ישראל .כמובן אפשר שהלוי רכש עוד ספרים רבים בארץ–ישראל אחרי שנת
תרמ"ט ,שהרשימה מסתיימת בה.

 30לא כללתי בטבלה ספרים ששנת הדפסתם לא צוינה ,ושלא הצלחתי לגלותה.
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טבלה ג :נושאי הספרים לפי שנים
ספרים שנדפסו
בשנים תר"לתרמ"ט

ספרים שנדפסו
עד תרכ"ט

נושא

3

5

7

6

מדרש

1

1

הלכה

11

17

פרשנות מקרא
ספרות

תלמודית31

1

כללי הש"ס
מדעים

5

1

מוסר

10

8

דרשות

1

קבלה

32

24

תפילה

1

2

סך הכול

71

58

ברשימה מסתמנות שתי קבוצות ספרים מובהקות :בתחום ההלכה רוב הספרים ישנים ,ואילו בתחום
הקבלה יש ספרים חדשים וישנים כאחד .ההבדל בין אלה לאלה משקף לדעתי הבדל ביחסו של הלוי
לתחומים השונים.
הלוי חייב היה ללמוד הלכה דרך קבע — הן כתלמיד חכם ,שצריך למלא אחר הדרישה המסורתית
הזאת ,הן לשם מילוי תפקידו כרב — אך למטרות אלו די היה לו בספרות ישנה ומצומצמת ביחס.
ספרי התלמוד וההלכה היו נפוצים ,והם נדפסו שוב ושוב בדפוסים שונים ,שלא היו ביניהם הבדלים
מהותיים .בתחום הספרות המדעית היו בספרייתו של הלוי הדפסות חדשות של ספרים ישנים; ייתכן
שנרתע מן הספרות המודרנית ,ואילו הספרות המדעית הישנה נראתה לו מאיימת פחות.
לעומת זאת הקבלה הייתה תחום העניין העיקרי של הלוי ,ולכן קנה ספרי קבלה רבים ,חדשים
גם ישנים ,ואף התאמץ להשיג ספרים נדירים .סייע לו בזה מצבה הייחודי של הפצת ספרות הקבלה
בתקופתו .מצד אחד במחצית השנייה של המאה התשע–עשרה עדיין ניתן היה להשיג בקלות יחסית
ספרי קבלה קנוניים שנדפסו בהדפסות המוניות בסוף המאה השמונה–עשרה; 32לכן היו בספרייתו
 31ברוב המוחלט של ספרי התלמוד ופרשנות התלמוד לא ציין הלוי את שנת ההדפסה ומקומה .ואפשר שלא ראה צורך
לעשות כן משום שמדובר בספרות נפוצה ,שנדפסה בהדפסות חוזרות זהות.
 32על הדפסת ספרי הקבלה באירופה ראו בספרו של גריס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .9473וראו גם בהוספות במהדורה
האנגליתZ. Gries, The Book in the Jewish World 1700–1900, Oxford 2007, p. 71 :
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של הלוי ספרי קבלה שנדפסו לפני ספרות ההלכה שהייתה בידו ,וכן ספרי קבלה שנדפסו בדפוסים
ייחודיים 33.מצד אחר במאה התשע–עשרה גופה היה גל גדול של הדפסת ספרי קבלה ,ובכללם ספרות
הקבלה מבית מדרשו של הגר"א ,והלוי יכול היה לרכוש בקלות גם ספרי קבלה חדשים.
מטבלה ג וכן מטבלה ד )להלן( עולה שספרי הקבלה שהחזיק הלוי היו רבים מספרי ההלכה שהיו
ברשותו ,אך אם מוסיפים על ספרות ההלכה את הספרות התלמודית ,מספרם של ספרים אלה גדול
במידה ניכרת ממספר ספרי הקבלה.
בטבלה ד מצוין כמה ספרים יש ברשימתו של הלוי בכל נושא ,כולל ספרים שאיני יודע אימתי
נדפסו — רובם המוחלט ספרים נפוצים שנדפסו בדפוסים רבים ,כגון כרכים של התלמוד הבבלי ושל
פירושי ראשונים עליו ,ואשר על כן השמיט הלוי מן הרשימה את שנת ההדפסה ואת מקומה.
מניתי את הספרים כדרך שמנה הלוי .הלוי נהג לציין כרכים בסדרה כספרים לעצמם ,למשל הוא
מנה כספרים נפרדים את הכרכים של 'חידושי הריטב"א' )ר' יום טוב בן אברהם אשבילי( ואת כרכי
הש"ס .דבר זה יכול להטעות ,מפני שמצאי הסדרות בתחומים השונים אינו זהה :בספרות התלמודית,
הן במדור התלמוד הן במדור ספרות הראשונים ,יש כרכים רבים שהלוי מנה בנפרד אף שהם שייכים
לסדרה אחת ,ואילו בספרות הקבלה כמעט אין סדרות ,ובסדרות שמנה הלוי יש כרכים מועטים בלבד.
לדוגמה הלוי מנה שלושה–עשר כרכים של 'חידושי הריטב"א' על התלמוד; לעומת זאת בתחום
הקבלה נחשב פירושו של ר' רפאל ברדוגו על ה'זוהר' ,המונה ארבעה כרכים ,לסדרה גדולה .בכמה
מקומות חרג הלוי ממנהגו למנות כרכים בסדרה כספרים נפרדים .בין החריגות :חומש 'נתינה לגר'
של ר' נתן אדלר )הלוי ציין שיש חמישה כרכים( ,ספרי ה'לבוש' )הלוי ציין שיש שני כרכים(' ,שולחן
ערוך' חלק 'אורח חיים' וחלק 'אבן העזר' )כל חלק שני כרכים(' ,תנא דבי אליהו' עם פירוש 'זקוקי
דנורא') 34שני כרכים( ומשניות 'רב פנינים' )שישה כרכים( .יש גם תופעה הפוכה :ספרים נפרדים
שנכרכו יחדיו ,ושהלוי ,כמנהג הספרנים ,מנה כל אחד מהם לעצמו .לדוגמה החיבורים 'סאת סולת'
ו'מרפא לנפש' של ר' רפאל נורצי וכן 'קול ברמה' לר' חיים ויטל ו'זהר הרקיע' לר' יעקב צמח.

טבלה ד :נושאים
נושא

מס' תת–נושא

מקרא

11

ספרות תלמודית

73

מס'

מקרא ופרשנות

4

פרשנות על דרך הקבלה

7

מדרשים

4

ספרות תנאית

4

 33ראו בספרו של גריס )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .8274
 34ראו את ביקורתו של מאיר איש שלום על פירוש זה של ר' שמואל בן משה הוידא מפראג לתנא דבי אליהו :ז' גריס' ,בין
ספרות להיסטוריה — הקדמות לדיון ועיון בשבחי הבעש"ט' ,טורא ,ג ) ,(1994עמ' .159
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נושא

מס' תת–נושא

מס'

תלמוד )כולל אלפסי(

29

ראשונים על התלמוד

25

אחרונים על התלמוד

11

רמב"ם ופרשניו

1

ספרי ראשונים אחרים

5

'שולחן ערוך' ונושאי כליו

17

ספרות הלכה נוספת

12

סיפורים והנהגות

2

ספרות שו"ת

4

הלכה

41

כללי הש"ס

1

1

מדעים

6

6

מוסר

19

19

קבלה

65

תפילה

5

קבלה קדומה

28

האר"י ופרשניו

25

רמח"ל

5

הגר"א ובית מדרשו

7

סידורים

3

סידורים קבליים

2

להלן אפרט מה משתמע מן המצאי בספריית הלוי בתחומים השונים ,ומה משתמע ממה שלא היה בה.
פרשנות מקרא .רוב ספרי הפרשנות למקרא שהחזיק הלוי הם חיבורים של הגר"א :שתי מהדורות
של הספר 'אדרת אליהו' 35והפירושים לספרי יונה ,תהלים ,משלי ושיר השירים 36.מלבד ספרי
הגר"א היו בידי הלוי הספרים 'מחיר יין' לר' משה איסלרש )הרמ"א( 37,חומש 'נתינה לגר' לר' נתן
 35מהדורת הלברשטט תר"ך והמהדורה החדשה והרחבה של ורשה תרמ"ז ,שנוספו בה עוד קטעים רבים מדברי הגר"א.
 36יונה עם פירוש הגר"א ,ורשה )הספר נדפס שם כמה פעמים ,ולא ברור איזו הדפסה הייתה בידי הלוי(; ספר תהלים :עם
פירוש ] [...באר אברהם ,ורשה תרמ"ז; משלי :עם פירוש ] [...רש"י ז"ל ועם ביאור מהגאון ] [...אליהו במו' שלמה זלמן
ז"ל מק"ק ווילנא ,וילנה תקצ"ז; מגלת שיר השירים ] [...עם פירוש מכבוד הגאון ] [...מרנא אליהו מווילנא ] [...בשם
פירוש הגר"א ] [...פירוש האר"י בשם קצור כונות שיר השירים להאר"י ] [...רמזי הרוקח ,ורשה תרמ"ז.
 37אין נתונים על ההדפסה שהייתה בידי הלוי.
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אדלר 38,פירוש ר' מאיר ליב בן יחיאל מיכאל )המלבי"ם( על ספרי ויקרא ובמדבר 39ו'נפתלי אלדים'
לר' נפתלי הירץ טריביש 40.לפי הרשימה לא היו ברשותו של הלוי פירושי ראשונים או חומש 'מקראות
גדולות' — אולי מפני שספרות זו הייתה נפוצה .עם זאת הוא החזיק גם החזיק בספרות תלמודית
נפוצה ,ואפילו בכמה עותקים של אותו ספר.
תלמוד והלכה .ספרות התלמוד וההלכה היא התחום המרכזי בספרייתו של הלוי —  115כרכים,
אם כי מרביתם כרכים בסדרות גדולות.
41
בתחום הספרות התנאית החזיק הלוי שני פירושים למשנה ,תוספתא עם הגהות הגר"א ואת
מגילת תענית42.
בין ספרי התלמוד והראשונים מנה הלוי בנפרד שלושה–עשר ספרי תלמוד ללא אלפס )ר' יצחק
אלפסי ,הרי"ף( וארבעה–עשר ספרי תלמוד עם אלפס 43.חלק גדול מהכרכים שציין הלוי הם מדפוס
אחד ,למשל ארבעה–עשר כרכים של 'חידושי הריטב"א' על הש"ס ,שהלוי מנה בנפרד .כשמצמצמים
את הספרים לפי סדרות מתברר שהמצאי אינו רב כלל ועיקר :סדרות של ש"ס בבלי עם אלפס
ובלעדיו ,סדרים מועד ונזיקין מן התלמוד הירושלמי וחידושים של כמה ראשונים )ר' שלמה בן
אברהם אדרת ]רשב"א[ ,ריטב"א ,רבנו יונה גרונדי ורבנו נסים גרונדי ]ר"ן[ על חלק מהמסכתות
ור' משה ]מהר"ם[ חלאווה על פסחים .(44לפי חישוב זה היו בידי הלוי שמונה ספרים בסך הכול
בתחום זה.
לעומת זאת בתחום ספרות אחרונים אמנם מנה הלוי עשרה ספרים בלבד ,אך אין בהם סדרות:
'אלפסי זוטא'' 45,בית יעקב' על כתובות' 46,גאון יעקב' על עירובין' 47,יוסף אומץ'' 48,שב שמעתתא'49,
'תבואות שור'' 50,תולדות יעקב' על מסכת ביצה' 51,תורה מציון' )ה' חלקים(' 52,עין מאיר' 53ו'ביאורי
אגדות' של הגר"א על מסכת ברכות54.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

נתן אדלר ,חומש נתינה לגר .הלוי ציין שהייתה בידו הדפסה מוורשה ,אך סביר שמדובר באחת ההדפסות מווילנה.
מאיר ליבוש מלבי"ם ,תורה :עם תרגום אונקלוס וספרא והתורה והמצוה :ויקרא ,ורשה תרל"ה; במדבר ,ורשה תר"ל.
פירוש על פירוש רבנו בחיי על התורה .ראו :י' אלבוים ,פתיחות והסתגרות :היצירה הרוחנית–הספרותית בפולין
ובארצות אשכנז בשלהי המאה השש–עשרה ,ירושלים תש"ן ,עמ'  ,90הערה .23
ספר התוספתא עם קצת הגהות אשר מצאתי דאתי לידי תוספתא כתיבת יד ששמעתי שהן מהמנוח ] [...אליהו מקהילתנו,
וילנה תקנ"ט.
מגילת תענית ,ורשה תרל"ד.
ובהם 'רב אלפס ה' כרכים חדש' ,אשר נדפס בדפוס ראם בווילנה ,ולא ברור הדפסה מאיזו שנה הייתה בידי הלוי.
משה חלאווה ,חידושי מהר"ם חלאווה על פסחים ,ירושלים תרל"ג.
מנחם עזריה מפאנו ,אלפסי זוטא ,ירושלים תרמ"ה.
יעקב מליסה ,בית יעקב על כתובות ,קניגסברג תר"ך.
יעקב כהנא ,גאון יעקב על עירובין ,למברג תרכ"ג.
יוסף פדר ,יוסף אומץ ,ורשה תרמ"ה.
אריה הלר ,שב שמעתתא ,ורשה )נדפס שם פעמים רבות(.
אלכסנדר סנדר שור ,תבואות שור ,למברג תרכ"ג.
לא ברור באיזה ספר מדובר.
תורה מציון :קובץ חידושי תורה במקרא ובמשנה בהלכות ואגדות ושו"ת ,ירושלים תרמ"זתרס"ו.
מאיר טויבר ,עין מאיר ,פרסבורג תר"ן.
אברהם בן אליהו מווילנה ,באורי אגדות :מסכת ברכות ומסכת ב"ק ופ"ק דמגילה ,ורשה תרמ"ו.
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בספרות ההלכה של הלוי היו שתי חטיבות עיקריות .החטיבה הגדולה היא ספרות אחרונים — חלקה
על סדר 'שולחן ערוך' ,וחלקה מסודרת בדרכים אחרות .בחטיבה זו היו ספרי פסיקה מעשית רבים
במקצועות הנדרשים לפוסק הלכה ,כדוגמת כתיבת גטין והלכות שחיטה .החטיבה הקטנה כללה כמה
ספרי ראשונים ,שאפשר להגדירם גם כספרות תלמודית.
בולט חסרונה של ספרות שו"ת בספרייתו של הלוי; הוא ציין בתחום זה ספרים מעטים בלבד :שני
עותקים של שו"ת הרשב"א 55,שו"ת 'נחפה בכסף' 56ושו"ת 'נודע ביהודה' 57.גם לא היו בספרייתו
פרשנים על הרמב"ם.
58
מדעים .הלוי מנה ברשימתו שבעה ספרי מדע' :תכונת השמים' לרפאל לוי מהנובר' ,יסוד עולם'
ליצחק בן יוסף הישראלי' 59,איל משולש' לאליהו בן שלמה מווילנה' 60,שבילי דרקיע' לאליהו בן
חיים הכים' 61,בכורי הלמודיות' לברוך שלמה בן אברהם לוינשטין' 62,יסודי חכמת השעור' לחיים
זליג בן יעקב סלונימסקי 63ו'עולם קטן מסכת נתוח' לבנימין שרשבסקי64.
בולטת ברשימה זו המרכזיות של תחום האסטרונומיה .הלוי התעניין באסטרונומיה ,כמו פוסקים
אחרים בתקופות שונות ,בהקשר של הלכות קידוש החודש 65.על עיסוקו בנושא קידוש החודש
מעידים חישובי מולדות בכתב ידו המצויים בקובץ כתבי–היד שלו ,ואפשר שהיה לו עניין מיוחד
בתחום בגלל חשיבותו בקבלה.
את ספרות המדעים של הלוי אפשר לקשור לסוגיית לימוד המדעים בבית מדרשו של הגר"א,
שכבר נשתברו עליה קולמוסים הרבה 66.ככלל תופס נושא המדעים מקום מרכזי בכתביו של
55
56
57
58

שלמה בן אברהם אדרת ,שאלות ותשובות ,ז'ולקווה תקנ"ח.
יונה נבון ,שאלות ותשובות נחפה בכסף ,ירושלים תק"ח או תר"ג.
ר' יחזקאל לנדא ,נודע ביהודה ,ורשה )לא ברור איזו מן ההדפסות שנעשו שם הייתה בידי הלוי(.
אמסטרדם תקט"ז .על השימוש שעשה הגר"א בספר הזה ראוA. Brill, Thinking God: The Mysticism of Rabbi Zadok :

of Lublin, New York 2002, p. 363, n. 2
 59ברלין תקל"ז .על הספר ראוB.B. Levy, Planets, Potions and Parchments, Montreal 1990, p. 27; E.M. Gerli :
 .(ed.), Medieval Iberia: An Encyclopedia, New York 2003, p. 122על מהדורה זו ראוD.E. Fishman, Russia’s First :
Modern Jews: The Jews of Shklov, New York 1995, pp. 32–39, 145–155

60
61
62
63

64
65
66

וילנה והורדנה תקצ"ד.
ורשה תרכ"ג .על המחבר ראו :ג' קרסל ,לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים ,א ,תל–אביב תשכ"ז ,טור .607
ורשה תרכ"ג.
ז'יטומיר תרכ"ו .על ספריו של סלונימסקי ראו :מ' סטניסלבסקי' ,התחלותיה של ההשכלה ברוסיה' ,ע' אטקס
)עורך( ,הדת והחיים :תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה ,ירושלים תשנ"ג ,עמ'  ,133הערה  .20וראו עוד :מ'
זלקין' ,החשיבה המדעית והתפשטותה בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע–עשרה' ,מים מדליו )תשס"א(,
עמ'  ;254233קרסל )שם( ,ב ,טורים  ;507503ח"ר רבינוביץ' ,אגרות חיים זעליג סלונימסקי' ,ארשת ,ד )תשכ"ו(,
עמ' .460447
ירושלים תרמ"ו .על המחבר ראו :קרסל )שם( ,ב ,טור  ;980י' שביט ,י' גולדשטיין וח' באר ,לקסיקון האישים של ארץ
ישראל ,תל–אביב תשמ"ט ,עמ'  ;508נ' לוי ,רופאיה של ארץ ישראל  ,19481799זיכרון–יעקב תשס"ט ,עמ' .283282
אלבוים )לעיל ,הערה  ,(40עמ' .150149
ראו לדוגמה :י' שפירא' ,אסכולות חלוקות בשאלת תורה ומדעים בבית מדרשו של הגר"א' ,בד"ד) 13 ,תשס"ג(,
עמ'  ;535ר' שוחט' ,תגובה למאמר' ,שם) 15 ,תשס"ד( ,עמ'  ;126123י' שפירא' ,יחס הגר"א למדעים מאשנב המחצית
השנייה של המאה הי"ט :תשובה לר' שוח"ט' ,שם ,עמ'  ;132127א"מ שריבר' ,טענות לא נכונות על הבנות חדשות
ודעות מקוריות' ,שם) 18 ,תשס"ז( ,עמ'  ;133129י' שפירא' ,היסטוריוגרפיה ,מסורת ואנכרוניזם; תשובה לתגובה',
שם ,עמ'  .148135ראו גם :א' מורגנשטרן' ,בין בנים לתלמידים :המאבק על מורשת הגר"א ועל האידיאולוגיה — תורה
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הלוי .בפירושו ל'משנת חסידים' ובפירושו ל'ברית עולם' השתמש במושגים מעולם המדע והקביל
בינם לבין מושגים קבליים 67.דבר זה מבטא את השתרשות התפיסה שיש קשר בין עולם המדע
ובין עולם הקבלה ,תפיסה שאפיינה גם מקובלים אחרים במאה התשע–עשרה — מעין התהליך
המשתקף במאה השלוש–עשרה והארבע–עשרה בחיבורים של ר' יצחק אבן לטיף ומקובלים
אחרים68.
הספר הקדום ביותר ברשימה הוא 'יסוד עולם' ,שחיבר ר' יצחק הישראלי ,כנראה במצוותו של
רבנו אשר 69.ספר מדע נוסף שהיה בספרייתו של הלוי הוא 'איל משולש' ,המיוחס לגר"א 70.את
ארבעת הספרים האחרים כתבו אישים בעלי זיקה כזו או אחרת להשכלה במאה השמונה–עשרה
והתשע–עשרה 71,ורובם עוסקים גם במקצועות המתמטיקה .יוצא דופן ספרו של שרשבסקי
'עולם קטן מסכת נתוח' ,העוסק באנטומיה .שלא כספרים האחרים ,זהו ספר מדע שנכתב ונדפס סמוך
להגעתו לספרייתו של הלוי :שרשבסקי חי בירושלים בשנים  — 18871885באותה תקופה עצמה
שהלוי התגורר בה — ואז הדפיס בה את ספרו 72.מעניין הדבר ש'ספר הברית' ,שמסורות של תלמידי
הגר"א ייחסו אותו לגאון מווילנה עצמו ,לא נמצא בספריית הלוי73.
מוסר .על רקע חסרונה של ספרות מחשבה והגות בולטת בספרייתו של הלוי ספרות מוסר,
שהימצאותה בספרייה נראית סבירה בהתחשב בעובדה שבצעירותו למד הלוי בישיבת מוסר74.
מדובר בעיקר בספרות המוסר הנפוצה ,בדגש על ספרי מוסר שיש להם רקע קבלי .בין הספרים

67
68

69
70
71
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מול ארץ–ישראל' ,דעת) 53 ,תשס"ד( ,עמ'  .12483כל אלו אינם אלא טיפה בים הפרסומים בעניין זה ,והדבר מלמד על
חשיבותו בעולם האקדמי ובקרב תלמידי הגר"א .לדברי יעקבזון הלוי חיבב את המדעים .ראו :יעקבזון )לעיל ,הערה .(4
אפשר לקשור תיאור זה לאותה התופעה ,אם כי אצל הלוי ניכר קשר מובהק בין העיסוק במדעים ובין העיסוק בקבלה.
על השימוש הקבלי שעשה הלוי במושגים מדעיים ארחיב בהמשך המאמר.
על שילוב קבלה ומדע בהקשר היהודי ראו :ד' רודרמן ,מחשבה יהודית ותגליות מדעיות :בעת החדשה המוקדמת
באירופה ,תרגם ד' לוביש ,ירושלים תשס"ב ,בעיקר עמ'  ;211199י' לוי' ,קבלה ומדע בראשית העת החדשה' ,מחניים,
) 6תשנ"ד( ,עמ' D.B. Ruderman, Kabbalah, Magic, and Science: The Cultural Universe of a Sixteenth- ;161152
 .Century Jewish Physician, Cambridge, MA 1988מי שכתבו בנושא זה עסקו בדרך כלל בימי הביניים ובראשית העת
החדשה ,וטרם נכתב על השימוש במושגים מדעיים בקרב מקובלים בני המאה התשע–עשרה ותחילת המאה העשרים,
תופעה שהייתה מצויה כנראה בקרב מקובלים ליטאיים .השילוב הזה ניכר אצל שני מקובלים נוספים שראו עצמם
ממשיכי דרכו של הגר"א בסוף המאה התשע–עשרה ובראשית המאה העשרים ,א"מ ולקובסקי וי"ש רטנר .ראו :א"מ
ולקובסקי ,שני המאורות הגדולים ,ירושלים תרצ"ד; י"ש רטנר ,לאור הקבלה :השקפת העולם של תורת הקבלה על פי
כתבי הארי ז"ל וביאורי הגר"א ,תל–אביב תשכ"ב.
יצחק הישראלי ,יסוד עולם ,ירושלים תש"ל )ברלין תקל"ז( ,מאמר רביעי ,פרק יח ,דף פו עמ' א.
את הספר ההדיר שמואל מלוקניק .וראו גם :י"ה לוין ,עליות קיר ,ירושלים תשנ"ז ,אות נא .על יחסם של תלמידי הגר"א
ושל המשכילים לספר הזה ראו :זלקין )לעיל ,הערה  .(63תלמידי הגר"א הרבו להפנות לספר הזה ,בעיקר במה שנוגע
לקביעת שעות היום .ראו לדוגמה :א"ל ליפקין ,אור היום ,וילנה תרס"א ,עמ' .80
ראו לעיל ,הערות  .6361 ,58חלקם היו משכילים ,וחלקם )כמו אליהו הכים( חיברו ספרים שאומצו בידי המשכילים
ושהיו מיסודות ההשכלה .על ההשכלה ברוסיה במאה התשע–עשרה ראו :מ' זלקין ,בעלות השחר :ההשכלה היהודית
באימפריה הרוסית במאה התשע עשרה ,ירושלים תש"ס .במקומות שונים בספרו ציין זלקין את רוב הספרים שהיו בידי
הלוי ואת מחבריהם .על ספריותיהם של המשכילים ברוסיה ראו :שם ,עמ' .255253
ראו לעיל ,הערה .64
י"ל לוין ,עליות אליהו ,וילנה תרנ"ב ,דף כג.
כץ )לעיל ,הערה .(16
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חרדים'77,

שמנה הלוי' :אורחות צדיקים'' 75,שערי תשובה' ו'ספר היראה' לרבנו יונה גרונדי' 76,ספר
'ראשית חכמה'' 78,שערי קדושה'' 79,מסילת ישרים'' 80,יסוד ושורש העבודה' 81ו'נפש החיים' 82.בין
הספרים המוכרים פחות הוא מנה את 'ויחל משה'' 83,מרפא לנפש' 84ו'לב דוד' של החיד"א 85.בין
כתבי–היד של הלוי נמצא פירוש קבלי שחיבר על 'שערי תשובה' לרבנו יונה גרונדי ,ממצא המעיד
אף הוא על יחסו לספרות זו.
קבלה .להוציא הספרות התלמודית ,ספרות הקבלה הייתה התחום המפותח ביותר בספרייתו של
הלוי ,ומגוון הספרים שהיו לו בתחום זה גדול ממגוון הספרים בתלמוד ובהלכה .המצאי כולל הן
ספרות קדומה הן ספרות לוריאנית ופרשנות שלה ,ויש בו גם ספרים שכללתי בתחומים אחרים ,כמו
שני סידורי תפילה קבליים ,ספרות פרשנית קבלית למקרא ,ספרות מוסר קבלית וספרות הנהגות
קבלית כדוגמת 'שולחן ערוך האר"י'86.
מגוון הספרים הגדול והמפתיע ביותר הוא בתחום הקבלה הקדומה 87.ממצא זה עולה בקנה אחד
עם העדות מחיבוריו של הלוי על הקפדתו ללמוד את שלשלת המסורות הקבליות לדורותיה ולשלוט
בה .בין הספרים שמנה בתחום זה' :ספר יצירה'' 88,ספר רזיאל'' 89,ספר הבהיר'' 90,ברית מנוחה'91
ו'הקנה והפליאה' 92.מהספרים המאוחרים יותר אציין את 'עבודת הקודש' לר' מאיר )מהר"ם( גבאי93,

75
76
77
78
79
80
81
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83
84

אורחות צדיקים ,ורשה .הספר נדפס שם פעמים רבות ולא ברור איזו הדפסה הייתה בידי הלוי.
שערי תשובה ,קניגסברג תרי"ט; ספר היראה ,קניגסברג תרי"ט.
אליעזר אזכרי ,ספר חרדים ,ורשה תרל"ב.
אליהו וידש ,ראשית חכמה ,ורשה תרכ"ח.
חיים ויטל ,שערי קדושה .הספר נדפס כמה פעמים ,ולא ברור איזו הדפסה הייתה בידי הלוי.
משה חיים לוצאטו ,מסילת ישרים ,ליק תרי"ח.
אלכסנדר זיסקינד ,יסוד ושורש העבודה ,ורשה תרל"ה.
חיים מוולוז'ין ,נפש החיים ,קניגסברג תר"ךתרכ"א.
יהודה אלטשולר ,ויחל משה ,ז'ולקווה תק"ב.
רפאל נורצי ,סאת סולת ומרפא לנפש ,אמסטרדם תקי"ז .וראוH.G. Enelow, ‘Raphael Norzi: A Rabbi of the :
Renaissance’, Hebrew Union College Jubilee Volume, 1875–1925, Cincinnati 1925, pp. 333–378

 85חיים יוסף דוד אזולאי ,לב דוד ,ורשה תרל"ג.
 86על 'שולחן ערוך האר"י' ראו :י' אביב"י' ,ספרי נגיד ומצוה לר' יעקב צמח' ,קרית ספר ,נח )תשמ"ג( ,עמ' .191188
חיבור זה הוא אחת העריכות של 'מנהגי האר"י' על פי כתבי הר"י צמח .ראו :ז' גריס ,ספרות ההנהגות :תולדותיה
ומקומה בחיי חסידי ר' ישראל בעל שם טוב ,ירושלים תש"ן ,עמ'  ,9180במיוחד עמ'  .8887גריס דחה בתוקף את
הבחנותיו של אביב"י .אביב"י ניסח לאחרונה מחדש את טענותיו .ראו :אביב"י )לעיל ,הערה  ,(20ב ,עמ'  .753752עוד
על 'שולחן ערוך האר"י' ראו :מ' חלמיש' ,הקבלה בפסיקתו של האר"י' ,הנ"ל ,הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג ,רמת–גן
תשס"ב ,עמ' L. Fine, Physician of the Soul: Healer of the Cosmos Isaac Luria and his Kabbalistic ;204180
Fellowship, Stanford 2003, pp. 364–365, n. 9

87
88
89
90
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92
93

בתחום זה אני כולל את ספרות הקבלה הקדומה מן הספרות הלוריאנית.
ספר יצירה :עם חמשה פרושים ,הורודנה תקס"ו.
ספר רזיאל ,שני עותקים :אמסטרדם תס"א ווילנה תרל"ה או תרל"ח.
ספר בהיר )לעיל ,הערה  .(21הספר נדפס על ידי הלוי.
יוסף מרימון )מיוחס( ,ברית מנוחה ,ורשה תרמ"ד.
ספר הפליאה :על פ' בראשית והוא ספר הקנה ,פשמישל תרמ"ד.
מאיר אבן גבאי ,עבודת הקודש ,ורשה תרמ"ג.
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'מגיד מישרים'' 94,חסד לאברהם'' 95,שני לוחות הברית'' 96,ספר קרנים'' 97מעין החכמה' 98ו'עמר
מן' 99.בתחום זה אפשר לכלול גם פירושים מבית מדרשו של הגר"א לספרות זו :פירושי הגר"א
ל'היכלות הזהר' 100ול'תיקוני זהר'' 101,יהל אור' על ה'זוהר' 102,פירושו על 'ספרא דצניעותא'103
ופירושו ל'ספר יצירה'104.
בספרייתו של הלוי הייתה כמובן גם ספרות ה'זוהר' ,וחשוב לציין את פירושיו הלוריאניים של ר'
שלום בוזגלו לספרות זו' :מקדש מלך' על ה'זוהר'' 105,כסא מלך' על 'תיקוני זהר' 106ו'פני מלך' על
ה'אדרות' 107.העובדה שהלוי החזיק את כל הפירושים האלה מעידה כי התעניין בכתביו של בוזגלו
וראה בהם כלי עזר חשוב ,אם כי לא מצאתי בספריו שציטט ממנו או הושפע מכתביו108.
הספרות הלוריאנית וספרות הפרשנות עליה )רמח"ל והגר"א( שהחזיק הלוי בספרייתו הייתה רחבה
יותר מזו הקדומה ,וכללה את החיבורים 'עץ חיים'' 109,פרי עץ חיים' 110,רוב חלקי 'שמונה שערים'111,
'אוצרות חיים'' 112,צמח צדיק'' 113,קול ברמה' ו'זהר הרקיע' 114ו'נגיד ומצוה'115.
מספרי הפרשנות לקבלת האר"י ומהספרות הקבלית באירופה אציין את 'יונת אלם' 116ו'משנת
חסידים' 117.תת–תחום שהיה מפותח במיוחד בספרייה הוא ספריו של ר' משה חיים לוצאטו )הרמח"ל(,
 94יוסף קארו ,מגיד מישרים ,וילנה תרל"ה.
 95אברהם אזולאי ,חסד לאברהם .הלוי לא רשם את פרטי הדפוס.
 96ישעיה הורוביץ ,שני לוחות הברית ,אמסטרדם תנ"ח או תס"א.
 97שמעון מאוסטרופילא ,ספר קרניים ,אמסטרדם תקכ"ה.
 98מעין החכמה ,קורייץ תקמ"ד.
 99עמר מן )לעיל הערה  .(20הספר נדפס על ידי הלוי.
 100אליהו בן שלמה מווילנה ,היכלות הזהר ,קניגסברג תרי"ז.
 101תיקוני זהר עם תיקונים מזהר חדש ,וילנה תרכ"ז.
 102יהל אור ,וילנה תרמ"ב.
 103ספרא דצניעותא ,וילנה תרמ"ג.
 104ספר יצירה ,ורשה תרמ"ד.
 105שלום בוזאגלו ,מקדש מלך :בראשית ,קאפוסט תקס"ט; הנ"ל ,מקדש מלך :שמות ,ז'ולקווה תקנ"ד; הנ"ל ,מקדש מלך:
ויקרא ,ז'ולקווה תקנ"ג; הנ"ל ,מקדש מלך :במדבר–דברים ,ז'ולקווה תקנ"ד.
 106כסא מלך :פירוש על תיקוני הרשב"י ,למברג תרל"ג.
 107שלום בוזאגלו ,הדרת פני מלך ,לונדון תקל"ג.
 108על הדפסת 'מקדש מלך' ראו :י' יודלוב' ,מקדש מלך מאת ר' שלום בוזאגלו דפוסי קופוסט וסדילקוב תק"עתקפ"א',
קרית ספר ,סג )תש"ןתשנ"א( ,עמ'  ,682679ובמקורות בהערה  1שם .על ר' שלום בוזאגלו ראו :י' בן–נעים ,מלכי
רבנן ,ירושלים תרצ"א ,עמ' קיב; אביב"י )לעיל ,הערה  ,(20ב ,עמ' .779778
 109נדפס בקורייץ פעמים רבות.
 110כמה וכמה ספרים בשם זה נדפסו בקורייץ ,ואין ביכולתי לדעת איזה מהם היה בספרייתו של הלוי.
 111שער הכוונות ,סלוניקי תרי"ב; שער הגלגולים ,ירושלים תרע"ב; שער רוח הקודש ,ירושלים תרכ"ג; שער הפסוקים,
ירושלים תרכ"ג; שער ההקדמות ,ירושלים תרכ"ה; על הדפסת 'שמונה שערים' בירושלים לשם ייצוא ראו :גריס )לעיל,
הערה  ,(28עמ'  .167נוסף על כך החזיק הלוי בספרייתו את שער הגלגולים בעריכת ר' נתן שפירא ,פשמישל תרל"ה.
 112חיים ויטל ,אוצרות חיים ,קורייץ תקמ"ג.
 113יעקב בן חיים צמח ,צמח צדיק ,קורייץ תקמ"ה.
 114יעקב בן חיים צמח ,קול ברמה ,קורייץ תקמ"ה .וראו להלן ,הערה .210
 115יעקב בן חיים צמח ,נגיד ומצווה ,שני עותקים :למברג תרל"ד ולובלין תרמ"א או תרס"א.
 116מנחם עזריה מפאנו ,יונת אלם ,אמסטרדם ת"ח.
 117עמנואל חי ריקי ,אחד מדפוסי אמסטרדם .על מרכזיותו של ספר זה אצל הלוי ראו בהמשך המאמר.
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שמשנתו תפסה מקום מרכזי בהגותו של הלוי; בספרייתו של הלוי היו ספריו של הרמח"ל 'חוקר
ומקובל'' 118,מאמר העיקרים'' 119,פתחי חכמה ודעת'' 120,אדיר במרום' 121ו'קל"ח פתחי חכמה'122.
היו בה גם ספרים מבית מדרשו של הגר"א ,מלבד פירושיו למקרא ולספרות הקבלה הקדומה :פירושו
של ר' מנחם מנדל משקלוב על ה'אדרא' 123ו'פתחי שערים' לר' יצחק אייזיק חבר124.
תפילה .הלוי מנה ברשימתו מחזורים ושני סידורי תפילה קבליים' :סידור ר' יעקב עמדין'125
ו'סידור האר"י' בדפוס זולקווה תקמ"א .דפוס זה נדיר ,ומסתבר שהלוי היה צריך לעמול על מנת
להשיגו .התפילה הקבלית הייתה כנראה מרכזית בתפיסתו ,ומעידים על כך הסיפור על ניסיונותיו
להשיג את כוונות הרש"ש )ר' שלום מזרחי שרעבי( על הסידור 126ועיסוקו בכוונות התפילה של
הגר"א 127.להלן אראה כי בפירושו לתפילה הפנה הלוי לשני הסידורים הקבליים שהיו בידו וכן
לסידור קבלי שלא היה בספרייתו.
הלוי לא החזיק בספרייתו ולו ספר אחד של פילוסופיה יהודית ,אפילו לא את 'ספר הכוזרי' לר'
יהודה הלוי ,שהיה מקובל גם בבית מדרשו של הגר"א! 128אפשר שהדבר מעיד כי אף שהמדע היה
לגיטימי בעיניו ,הוא לא ראה בפילוסופיה היהודית תחום בעל משמעות ותוקף מדעיים.

ג .השימוש שעשה הרב הלוי בספרים שבספרייתו
כיצד השתמש הלוי במקורות שבספרייתו ,והאם היו לו מקורות נוספים? מלבד הספרים הנדפסים ,היו
בספרייתו של הלוי גם כתבי–יד ,אך אלה התפזרו לימים ,כמו הספרים ,והם נמצאים עתה במקומות
שונים ,ולכן אוכל לדון רק בכתבי–היד שהצלחתי לאתר .אחלק את הדיון לספרות התלמודית–ההלכתית
שכתב הלוי ,לספרות הקבלית שלו ולספרות המדעית שבכתביו.

 .1ספרות תלמודית–הלכתית
הלוי לא כתב ספר הלכה מסודר ,ואת דבריו בהלכה אפשר ללקט מכמה מקורות :ספרי ההלכה של חתנו
ר' יוסף הלוי ,רשימות חידושים הלכתיים בכתב ידו ,שטרם נדפסו ,ו'סידור הגר"א בנגלה ובנסתר'.
 118משה חיים לוצאטו ,חוקר ומקובל ,קניגסברג ת"ר.
 119משה חיים לוצאטו ,מאמר העיקרים ,קניגסברג תרי"ח.
 120משה חיים לוצאטו ,פתחי חכמה ודעת ,ורשה תרמ"ד.
 121משה חיים לוצאטו ,אדיר במרום ,ורשה תרמ"ו.
 122משה חיים לוצאטו ,קל"ח פתחי חכמה )לא צוינו שנת ההדפסה ומקומה(.
 123מים אדירים ,ורשה תרמ"ה .ספר זה ,חתום בחותמתו של הלוי ,נמצא במכון לכתבי–יד בספרייה הלאומית בירושלים
Ms. Heb. 8º5265

 124פתחי שערים ,ורשה תרמ"ח .על תפיסותיו של ר' יצחק אייזיק חבר נסבה כנראה חלק מן ההתכתבות של הלוי עם
ר' שלמה אלישיב )עליאשאוו( .למכתביו של אלישיב ראו לעיל ,הערה .16
 125ר' יעקב עמדין ,שערי השמים ,ורשה תרמ"ט.
 126גץ )לעיל ,הערה  .(5כבר ציינתי שם כי אמינותו של הסיפור מוטלת בספק ,אך הוא מעיד על מגמה שאכן הייתה
קיימת.
 127דבליצקי )לעיל ,הערה  ,(3הקדמה.
 128י"ד בן תנחום ,תוספות למעשה רב ,ירושלים תרנ"ו ,סימן טו.
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ב'סידור הגר"א' מובאים דברי הגר"א מתוך לקט ההנהגות 'מעשה רב' ,וסביבם כתב הלוי 'ליקוטי
דינים מהגר"א' ,ובהם ציטט את דברי הגר"א ממקורות שונים ,וכן 'ליקוטי דינים וביאורים' — דיונים
הלכתיים בציטטות מן הגר"א .הדיונים ההלכתיים בסידור ערוכים במתכונת דומה לזו של הדיונים
הקבליים בו :תחילה הביא הלוי את דברי הגר"א ,אחר כך הביא ליקוטים מדברי הגר"א במקורות
אחרים ,ולבסוף דן בדבריו .בחלק ההלכתי השווה הלוי בין דברי הגר"א ובין מקורות הלכתיים אחרים,
ואילו בחלק הקבלי השווה בינם ובין דברי האר"י 129.מלאכה זו לא נסתיימה ,ויש חידושים בכתב ידו
של הלוי על חלקים מ'מעשה רב' שלא נכנסו לסידורו ,שהוא סידור לימות החול ולשבת בלבד ואינו
כולל את המועדים.
'ליקוטי דינים מהגר"א' מבוססים בעיקר על הגהותיו ל'שולחן ערוך' ,וגם מגוון המקורות המובאים
ב'ליקוטי דינים וביאורים' אינו גדול .המקורות ההלכתיים שבאמצעותם דן הלוי בדברי הגר"א הם
שני התלמודים ,דברי ראשונים )בעיקר רש"י ,תוספות ורמב"ם( ו'שולחן ערוך' ונושאי כליו .לא
מצאתי אזכורים לדבריהם של פוסקים מאוחרים מר' יוסף קארו שאינם מופיעים בדפוסי 'שולחן
ערוך' .תמונה דומה עולה מעיון בתשובות ובחידושים על התלמוד המצויים בכתב ידו של הלוי .הלוי
השתמש בתלמודים ,בראשונים וב'שולחן ערוך' ונושאי כליו ,ולספרות ההלכה המעשית שהייתה
בספרייתו אין זכר בכתביו.

 .2ספרות קבלית
כבר כתב רפאל שוחט כי שלא כאסכולות קבליות אחרות במאה השמונה–עשרה והתשע–עשרה,
שהעדיפו מסורות קבליות מסוימות ודחו מסורות אחרות ,הקבלה הליטאית לא דחתה מסורות
והשתמשה במקורות רבים 130.דוגמאות לדבר הן השימוש במקורות קדם–לוריאניים ואפילו קדם–
זוהריים יחד עם מקורות לוריאניים והשימוש במסורות לוריאניות שונות ואי העדפה של מסורות
לוריאניות מסוימות ,כגון מסורת הקבלה של ר' חיים ויטל ,על פני מסורות לוריאניות אחרות .עם זה
ככלל אין ספרות הקבלה הליטאית נושאת אופי אקלקטי ,ולחיבוריה יש מבנה וארגון ברורים.
השימוש במגוון מקורות ושילובם במבנה ברור מאפיינים גם את שלושת חיבוריו הנדפסים של
הלוי :פירושו ל'ברית עולם' ,פירושו ל'משנת חסידים' ו'סידור הגר"א' .הדבר בולט ביותר בעריכה
ובפירוש של הלוי לסידור .הסידור כולל פירוש של הגר"א מכתב–יד ,ליקוטים שאסף הלוי מכתבי
הגר"א על סדר הסידור ושני פירושים שחיבר הלוי על דברי הגר"א' :שער נפתלי' ו'אמרי שפר' .נראה
כי מתכונת העריכה הזאת — ליקוט דברי הגר"א וכתיבת פירושים עליהם — מתכונת שנקט הלוי
כאמור גם בדיונים ההלכתיים בסידור ,משקפת את צורת החשיבה שלו .בשלב הראשון ,בראש העמוד,
באים 'ליקוטי הגר"א'; השלב השני ,שקיים כמעט בכל פסקה ,הוא פירוש 'שער נפתלי' ,ובו טרח הלוי
ליישב את דברי הגר"א עם דברי האר"י; ולפעמים יש גם שלב שלישי ,פירוש 'אמרי שפר' ,שבו שולבו
דברי מקובלים רבים ,שאמנה בהמשך .עריכה זו משקפת כנראה את ההייררכיה הקבלית כפי שראה
 129ראו הקדמתו של הלוי ,סידור הגר"א )לעיל ,הערה .(3
 130ר' שוחט' ,קבלת ליטא כזרם עצמאי בספרות הקבלה' ,קבלה) 10 ,תשס"ד( ,עמ' .206181
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אותה הלוי :בראש עומדת ספרות הקבלה של הגר"א ,אחריה הספרות הלוריאנית ,ובשלב הבא מקורות
אחרים; ואת כל המקורות הללו התאמץ הלוי לגבש לכלל מערכת קבלית אחת.
השילוב של מקורות מגוונים במבנה ברור ניכר
גם בפירושו של הלוי ל'משנת חסידים' ,דהיינו
הקבלה הלוריאנית על פי פרשנותו של ר' עמנואל
חי ריקי 131.סביב דבריו של ר' עמנואל חי ריקי
הביא הלוי מבחר דעות ומקורות .תפיסתו של הלוי
משתקפת בעיצוב הגרפי של דפי הספר בדומה לדף
תלמוד :דברי המחבר ,ר' עמנואל חי ריקי ,במרכז;
בצד הפנימי של הדף )כמו פירוש רש"י( פירושו
של ר' מנחם מנדל משקלוב; ובצד החיצוני )כמו
התוספות( — פירושו של הלוי132.
הוא הדין בפירוש 'לוחות הברית' על 'ברית
עולם' — ספר שאינו נוקט את שפת הקבלה
הלוריאנית ואף לא שפה של ספרים מוכרים
אחרים .ב'שער הכללים' ,הקדמתו לספר ,הדגיש
הלוי שהספר מביא מסורת שונה מזו הלוריאנית,
וכי מטרתו להראות שזהו חיבור בעל מבנה ושיטה
ברורים 133.לאחר הבהרת השיטה שילב הלוי,
בהסתייגות גדולה ,בין שיטתו של הספר ובין
מערכות מושגים מוכרות מעולם הקבלה ,בעיקר
מערכת המושגים הלוריאנית.
המשותף לשלושת הספרים הוא השימוש בספרות
קבלה נרחבת .בחלק מהמקומות הפנה הלוי לספרי
הקבלה שהשתמש בהם ,ובמקומות רבים אחרים
ניכרת השפעה של ספרי קבלה גם כאשר לא ציין זאת בפירוש .הלוי הפנה לחיבורים מתקופות
ומזרמים שונים בתולדות הקבלה .מספרות הקבלה הקדומה 134הפנה למשל אל 'ספר יצירה'' 135,ספר
 131על תפיסותיו הקבליות של ר' עמנואל חי ריקי ראו :אביב"י )לעיל ,הערה  ,(20ב ,עמ'  .759756נראה שהלוי ראה בו
סמכות קבלית ,וזאת בניגוד לתפיסות שרווחו בבית מדרשו של הגר"א ,וסביר שבניגוד גם לתפיסתו של הגר"א.
 132גם בכתב–היד של הפירוש העתיק הלוי את דברי ר' עמנואל חי ריקי ,וסביבם את פירושו של ר' מנחם מנדל משקלוב,
ולידו כתב את פירושו לספר .חשוב לציין כי פירושו של הלוי לספר שונה מאוד מפירושו של ר' מנחם מנדל משקלוב,
הן באופיו הן בהתייחסות לדבריו של ר' עמנואל חי ריקי.
 133ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' יגנא.
 134לא ציינתי לספרות ה'זוהר' ,אלא לספרים שכיחים פחות.
 135סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף קיד ע"ב )בפירוש 'שער נפתלי'(; ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' כח )בפירוש
'לוחות הברית'(.
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הבהיר'' 136,ספר התמונה' 137ו'ברית מנוחה' 138.מקבלת האר"י ופירושיה הפנה הלוי בין השאר אל
'שמונה שערים' )'שער הכוונות'' 139,שער הגלגולים'' 140,שער המצוות'(' 141,פרי עץ חיים'' 142,עץ
חיים'' 143,ספר הגלגולים'' 144,שערי קדושה' 145ו'סידור האר"י' 146.וכן הפנה לספרים אחרים ,כגון
'סידור ר' יעקב עמדין' 147ו'יסוד ושורש העבודה' 148.ספר מרכזי נוסף בהגותו של הלוי הוא 'משנת
חסידים' לר' עמנואל חי ריקי ,שהוא אף כתב לו פירוש כאמור 149.הלוי ציטט תדיר מספרי הרמח"ל,
כגון 'פתחי חכמה ודעת' 150ו'קל"ח פתחי חכמה' 151.בהקשר זה ראוי לציין שהלוי העתיק לעצמו
כתבי–יד של חיבורי הרמח"ל ,וביניהם כתב–יד של 'אדיר במרום' ,שהוא אף ציטט ממנו152.
הציטוט מכתבי הגר"א בולט בייחוד בסידור ,שעיקרו ליקוט דברי הגר"א על התפילה מתוך ספרים
רבים 153.בין הספרים שהלוי הביא מהם בסידור :פירוש הגר"א לתורה' ,אדרת אליהו' ,ופירוש 'באר
יצחק' של ר' יצחק אייזיק עליו; 154פירושי הגר"א למשלי ,ל'ספר יצירה' ,לאגדות מסכת ברכות,
ל'זוהר' ,ל'היכלות הזהר' ,ל'תיקוני הזהר' ול'ספרא דצניעותא'; הליקוטים שבסוף 'ספרא דצניעותא',
'הגהות הרמ"ש' )ר' משה שלמה מטולוטשין( על 'ספרא דצניעותא' ועל 'הדרת קודש' 155ועוד ספרים
רבים אחרים .הלוי הרבה לצטט גם מ'נפש החיים' לר' חיים מוולוז'ין ,בעיקר משער א של הספר156.
 136סידור הגר"א )שם( ,א דף קכד ע"ב )בפירוש 'שער נפתלי'(.
 137ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' לט )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 138שם ,ב ,עמ' ח )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 139סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף ג ע"א ,ה ע"א ,ו ע"א ,ז ע"א ,ט ע"א ,ל ע"ב ,מה ע"א ,קח ע"א ,קי ע"א )בפירוש
'שער נפתלי'(.
 140משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2ב ,עמ' שעג ,שעה ,שפ )בפירוש(.
 141סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף ג ע"א ,ה ע"א )בפירוש 'שער נפתלי'(.
 142שם ,א ,דף ד ע"א ,ח ע"א ,יב ע"ב ,יט ע"ב ,נב ע"א ,קט ע"ב ,קל ע"ב )בפירוש 'שער נפתלי'(; ברית עולם )לעיל ,הערה
 ,(3עמ' פה )בפירוש 'לוחות הברית'(; משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2ב ,עמ' שפא )בפירוש(.
 143סידור הגר"א )שם( ,א ,דף סד ע"ב ,צט ע"א )בפירוש 'אמרי שפר'(; דף קל ע"א )בפירוש 'שער נפתלי'(; ברית עולם
)שם( ,עמ' לט )בפירוש 'לוחות הברית'(; משנת חסידים )שם( ,א ,עמ' לז )בפירוש(; ב ,עמ' שעד )בפירוש( .ניכר פער
בין השימוש הרב של הלוי ב'שמונה שערים' וב'פרי עץ חיים' לבין המיעוט היחסי של הציטטות מ'עץ חיים'.
 144הלוי הפנה ל'ספר הגלגולים' כמעט בכל עמוד בפירושו למסכת 'הוויית הנשמות' בפירושו ל'משנת חסידים' .ראו
לדוגמה :משנת חסידים )שם( ,ב ,עמ' שעג ,שעד ,שעו ,שעז ,שעח ,שעט )בפירוש(.
 145סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף ט ע"ב )בפירוש 'אמרי שפר'(.
 146שם ,א ,דף י ע"ב ,יב ע"א ,מח ע"א ,נא ע"א ,צג ע"א )בפירוש 'שער נפתלי'(; דף סט ע"א )בפירוש 'אמרי שפר'(.
 147שם ,א ,דף נב ע"ב )בפירוש 'אמרי שפר'(.
 148ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' קצז )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 149הפניות נוספות לספר זה ראו :סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3דף י ע"א — יב ע"א )בפירוש 'שער נפתלי'(.
 150ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' ג )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 151סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף ג ע"ב )בפירוש 'אמרי שפר'(; ברית עולם )שם( ,עמ' ג )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 152סידור הגר"א )שם( ,ב ,דף צד ע"ב )בפירוש 'אמרי שפר'(; וראו :שם ,ב ,דף צה ע"ב ,הפנייתו ל'ייחוד הגן' של הרמח"ל,
שנדפס בתוך :אדיר במרום )לעיל ,הערה .(121
 153יש שם ציטטות מדברי הגר"א למאות ולאלפים ,ולכן לא אביא כאן שום הפניה.
 154סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף לב ע"ב ,עח ע"ב ,קה ע"אע"ב )בפירוש 'שער נפתלי'(.
 155שם ,א דף סא ע"ב ,קכג ע"א )בפירוש 'שער נפתלי'( .על הגהות אלו ראו :קטעים מספר הדרת קודש )לעיל ,הערה ,(18
עמ' קיטקכ.
 156ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' לה ,לט ,עט )בפירוש 'לוחות הברית'(; משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' ל
)בפירוש( .העניין של הלוי בתפיסותיו של ר' חיים מוולוז'ין מוסבר בחליפת מכתבים בינו ובין ר' שלמה אלישיב ,ראו
לעיל ,הערה .16
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הלוי אף העתיק כתבי–יד רבים של קבלת הגר"א ,וכבר ציינתי עדויות על כך שהחזיק גם בארץ–ישראל
כתבי–יד של הגר"א עצמו157.
מאחר שספריית הקבלה של הלוי הייתה רחבה מאוד ,ולא נראה שהייתה באזור יפו ספריית קבלה
נוספת בהיקף דומה ,סביר להניח שכל ההפניות של הלוי בתחום זה נסמכו על ספרים מספרייתו ועל
כתבי–יד שהיו ברשותו .ואכן אין כמעט בכתבי הלוי הפניות לחיבורים קבליים שלא היו בספרייתו )או
בכתבי–יד שהעתיק( .הספרים היחידים שציטט מהם ,ושאינם ברשימתו ,הם ספרי ר' משה קורדוברו
)הרמ"ק( 'תומר דבורה'' 158,פרדס רימונים' 159ו'סידור הרמ"ק' 160,וכן פירוש 'מגיד צדק' 161ו'אור
ישראל' 162.ההפניות לחיבורים אלו נדירות ביותר בכתביו של הלוי ,ואפשר שהם הגיעו לידיו לאחר
חיבור הרשימה או שהכירם מאנשים בסביבתו.
מההשוואה בין שימושו של הלוי בספרי הלכה ותלמוד לבין שימושו בספרי קבלה עולות כמה
מסקנות מעניינות הנוגעות לעניין הרוחני העמוק שהיה לו בקבלה .כאמור מרבית הספרים בספרייתו
של הלוי היו בתחום התלמודי–ההלכתי ובתחום הקבלי ,אלא שמן התחום הקבלי השתמש הלוי במגוון
ספרים רחב ,ואילו מן התחום ההלכתי השתמש במגוון מצומצם .יתרה מזו ,הלוי השתמש גם בחיבורים
מספרות הקבלה שאינם חלק מהקנון ,כדוגמת 'ברית מנוחה' ,ואילו מן הספרות ההלכתית השתמש רק
בספרים השייכים לקנון .אכן מספרות הראשונים היו בספרייתו של הלוי כמעט רק ספרים שאפשר לכנותם
קנוניים — ספרות ראשונים על התלמוד וקצת ספרות הלכתית — אך בתחום הפסיקה המאוחרת החזיק
בספרייתו ספרים רבים שאינם מוכרים ,ושלא הפכו חלק מהקנון ,אם כי לספרים אלו אין זכר בכתיבתו.
ההבדלים בין השימוש שעשה הלוי בכתביו בספרות התלמודית–ההלכתית לבין השימוש שעשה
בספרות הקבלית נעוץ בתפקידן בחייו .ספריית הפסיקה הרחבה של הלוי שימשה אותו כפוסק ביפו
ובמושבות .נראה כי בתשובות שהשיב בעל–פה לפונים אליו השתמש הלוי במגוון הספרים שהיו
בספרייתו ,אך בפסיקה הכתובה ובחידושיו התייחס רק למקורות קנוניים .ייתכן שהלוי לא ראה
עצמו כחדשן בתחום הפסיקה ההלכתית וכמי שעיקר יצירתו בתחום זה ,ואכן בתחום ההלכתי הכפיף
עצמו לחלוטין לראשי הציבור שבירושלים ,ולעומת זאת בתחום הקבלי התווכח למשל עם ר' שלמה
אלישיב ,מגדולי המקובלים בסוף המאה התשע–עשרה163.
ההבדלים בין השימוש של הלוי בספרות ההלכתית לשימושו בספרות הקבלה עשויים ללמד גם
כי היו לו תפיסות שונות של סמכות בשני התחומים .בתחום הקבלה השתמש גם במקורות מהמאה
השמונה–עשרה והתשע–עשרה ,וראה בהם נדבך חשוב במסורת הקבלית .לעומת זאת בתחום ההלכתי
 157ראו לעיל ,הערה .18
 158סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף מ ע"א ,קלב ע"ב )בפירוש 'אמרי שפר'(.
 159שם ,א ,דף קכד ע"ב )בפירוש 'שער נפתלי'; ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' קסג ,קצה )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 160סידור הגר"א )שם( ,א ,דף צט ע"א )בפירוש 'שער נפתלי'(.
 161שם ,א ,דף צד ע"א .נראה שהכוונה לפירושו של ר' יהודה מפלאצאק לסידור ,אשר נדפס בדפוסים רבים )לדוגמה
שקלוב תקמ"ח( .הלוי סיפר בהערה שם כי התייעץ עם המהרי"ל )הרב משה יהושע יהודה ליב( דיסקין על נוסח הסידור,
ונראה כי הוא שהפנה אותו אל פירוש זה.
 162י' יפה ,אור ישראל :פירוש על הזהר על כתבי האר"י ועל שלחן ערוך אורח חיים על דרך הסוד ,פרנקפורט תס"ב .וראו:
ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' פד )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 163לחליפת המכתבים ביניהם ראו לעיל ,הערה .16
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הכיר בסמכות 'שולחן ערוך' ונושאי כליו ,ומתוך הספרות שאחריהם ייחס סמכות ההלכתית רק לספרי
הפסיקה של הגר"א .ספרות הפוסקים המאוחרים הרחבה שהייתה בספרייתו שימשה אותו כנראה
כספרות עזר בפסיקה ,אך לא כספרות לימוד ועיון — שלא כספרות המקובלים המאוחרים ,ששימשה
אותו ללימוד ועיון.

 .3שימוש בספרות מדעים בכתבי הלוי
אחד המאפיינים בכתיבה הקבלית של הלוי הוא כאמור השימוש במושגים מדעיים .הידע המדעי של
הלוי כבר צוין במקורות בני זמנו .הזכיר זאת למשל בן משפחתו יעקבזון 164,ומזכירו רוהלד כתב עליו
בזיכרונותיו' :יש לציין כי הגאב"ד זצ"ל הזה ,מלבד גדלו בתורה ,היה לו יד ושם בידיעות המתמטיקה
והגיאומטריה במידה ידועה'165.
את השימוש הנרחב ביותר במושגים מדעיים עשה הלוי בפירושו ל'ברית עולם' ,במידה פחותה מכך
השתמש במושגים כאלה בפירושו ל'משנת חסידים' ,וכמעט אין מושגים מדעיים בפירושו ל'סידור
הגר"א' .להלן אביא כמה מושגים קבליים רווחים בדברי הלוי ,ואנסה לציין מקורות אפשריים לידיעותיו.
הלוי השתמש במושגים מתחומי הגאומטרייה ,הפיזיקה ,הכימיה והביולוגיה .השימוש המפותח
ביותר נעשה במושגי גאומטרייה .הלוי נעזר בשרטוטים גאומטריים מורכבים לביאור עניינים כגון
ספירות העיגולים 166,תיאור העולם כבעל ממדים שונים 167והיחסים בין פרצוף זעיר אנפין ובין
המלכות 168.הוא ראה במשולש את הקיום הבסיסי של העולם 169.למושגים הגאומטריים שהשתמש
בהם אפשר למצוא מקורות בספרייתו :ספרו של הגר"א 'איל משולש' עוסק ב'חכמת המשולשים
וההנדסה' 170,וגם 'בכורי הלימודיות' ו'יסודי חכמת השעור' יכלו לשמש לו מקור .לעומת זאת יש
תחומים מדעיים שהלוי שאב מהם מושגים ,ושלא היו בספרייתו ספרים שמהם יכול היה ללמדם.
מתחומי הפיזיקה והכימיה שאב הלוי את המושגים אטומים ,כוחות מגנטיים וזרם חשמלי .שלא
כבגאומטרייה ,כאן נזקק למושגים לועזיים ,והוא ציין את המילה הלועזית בגופן שונה )גם בכתב–
היד( .האטומים מציינים לדעתו את הממוצע בין האין ובין הצורה הגשמית 171.היחסים בין האטומים
ובין נקודות העטריום שסובבות אותם הם בסוד 'נקבה תסובב גבר' 172.הקטבים המגנטיים של כדור
 164יעקבזון )לעיל ,הערה .(4
 165רוהלד )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .13
 166משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' כוכט )בפירוש( .דבריו שם מעניינים ,מפני שביאורו ליחס בין שש הספירות
התחתונות ובין העיגול מבוסס על הסבריו הגאומטריים.
 167ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' עד )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 168סידור הגר"א )לעיל ,הערה  ,(3א ,דף פב ע"א )בפירוש 'אמרי שפר'(.
 169משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' נו )בפירוש(.
 170מצוטט משער הספר.
 171משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' נד )בפירוש( .הלוי הביא הסבר זה כחלק מביאור המושג הלוריאני 'אורות
העין של אדם קדמון' .תפיסה זו היא פיתוח של דברי ר' מנחם מנדל משקלוב ,שראה בצורות הגרפיות של הנקודה
והקו את המעבר בין האלוהי לגשמי .דבריו מובאים בתוספת להוצאה החדשה של פירוש 'מים אדירים' על ה'אדרא',
תוספת שהייתה ברשות הלוי בכתב–יד .ראו בליקוטים שבסוף :מנחם מנדל משקלוב ,מים אדירים ,ירושלים תשמ"ט;
א' באומגרטן' ,תמונת האותיות לר' מנחם מנדל משקלוב' ,קבלה) 18 ,תשס"ח( ,עמ' .320287
 172משנת חסידים )שם( ,א ,עמ' סב )בפירוש( .ייתכן שהכוונה ליחס בין האלקטרונים לפרוטונים באטום.
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הארץ הם כוחות הקדושה והטומאה בעולם ויצר הטוב ויצר הרע באדם 173.הכוח החשמלי והכוח
המגנטי הם שני הכוחות האלוהיים בעולם 174.בתחום האופטיקה השווה הלוי בין ספירת מלכות ובין
'כח המראה )שפיגל קראפט(' 175.ועמוד הגאלאוואני 176מסמל לדבריו את הכוח המושך והכוח הדוחה
שיש בכל דבר בעולם177.
חלק מרכזי מפירושו של הלוי ל'ברית עולם' נסב על הכימיה ועל ארבעת היסודות 178.הלוי קשר
את ארבעת היסודות של הפיזיקה הקדומה למושגים מתחום הפיזיקה המודרנית :הוא תיאר כיצד
בנויים יסודות האדמה והמים מיסודות מודרניים כמו חמצן ,חנקן ופחמן; 179הסביר כי יסוד האש
שורה בכוח החשמלי 180,והוא שמפעיל את מוח האדם; 181וטען שנקבי הפארוס ונקבי הזארוס182
מייצגים את יסוד האוויר המצוי בכול 183.הלוי הכיר שישים וחמישה יסודות ,כמניין שם אדנ"י184.
להלוי היה ידע גם בגאוגרפיה 185וכן בביולוגיה .הוא כתב למשל 'כי יש כמה מיני צמחים כאשר
ישמעו מצעדי אדם הבא לקטפם ,ידלגו ממקומם כידוע לחכמי הטבע' 186.הוא אף עסק בפירושו
ל'משנת חסידים' באורות אח"פ 187של אדם קדמון ,וקשר אורות אלו ,היוצאים מחושיו השונים של
אדם קדמון ,לאופיים של החושים188.
מקור ידיעותיו של הלוי בפיזיקה ,בכימיה ,בגאוגרפיה ובביולוגיה אינו בספרייתו .אפשר שקרא את
הדברים בספרייה הציבורית ביפו ,ספריית 'שער ציון' ,שהוקמה בשנת תרנ"א 189,ואפשר ששאב ידע
זה מאנשים מבני 'היישוב החדש' ביפו ובנווה–צדק .רק מקורות מועטים העידו על יחסים של הלוי
 173ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' רעדרעה )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 174שם ,עמ' שיז )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 175שם ,עמ' פג )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 — Galvanic Pile 176הכוונה לסוללה ,שנקראה כך על שם האנטום לואיג'י גלווני ) .(17981737את הביטוי 'עמוד
הגאלאוואני' )בעברית( מצאתי רק עוד במקום אחד :אהרן מנדל הכהן ,הנשמה והקדיש ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' .68
המחבר היה רבה של קהיר ,הספר חובר בשנת תרע"ז ונדפס לראשונה בשנת תרפ"א ,בחיי המחבר.
 177משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' סג )בפירוש(.
 178ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' כהכט )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 179שם ,עמ' ט )בפירוש 'לוחות הברית'(.
' 180ויסוד האש הזה שורה בתוך כח אחד שקראוהו האחרונים העלעקטעריצעטעט' )שם ,עמ' ח ]בפירוש 'לוחות הברית'[(.
' 181והנשמה שבמח הוא יסוד האש כמו שידוע לחכמי האלכימיע ,כי עיקר פעולת המוח הנודע לנו הוא על ידי כח
העלעקטרעציטעט' )שם ,עמ' לא ]בפירוש 'לוחות הברית'[( .וראו גם :שם ,עמ' שיח.
 182על נקבי הפארוס ראו :פנחס אליהו מווילנה ,ספר הברית ,פיוטרקוב תרע"ג ,חלק א ,מאמר ו פרקים בג ,עמ' .5856
מושג זה היה נפוץ במאה התשע–עשרה .ראו לדוגמה :ברוך הכהן קאהן ,שביל הזהב ,ניו–יורק תרס"ג ,עמ'  ;47הכהן
)לעיל ,הערה  ,(176עמ' .75
 183ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' יד ,נא ,סז )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 184שם ,עמ' סז )בפירוש 'לוחות הברית'( .הידע של הלוי על טבלת היסודות נכון לראשית המאה התשע–עשרה ולא לסופה.
 185שם ,עמ' לד )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 186משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' סא )בפירוש(.
 187אורות אוזן חוטם פה .הלוי הפנה לדברי ר' חיים ויטל ,עץ חיים ,שער אורות אוזן חוטם פה ,פרק ה .וראו במהדורת הספר
שנדפסה בירושלים תשכ"ג ,עמ' .3938
 188משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' נאסג )בפירוש(.
 189ד' שידורסקי ,ספריה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותומאנית ,ירושלים תש"ן ,עמ'  ;10872ד' ורמן' ,ספריה עיר
נבנית וחברה מתהווה :קורותיה של ספריית שער ציון' ,א' אחימאיר )עורכת( ,עיר וספר :ספריית שער ציון — בית אריאלה,
תל–אביב  ,1987עמ'  .4715לדברי ורמן גם בני 'היישוב הישן' השתמשו בספרייה ,אך הוא לא הביא לכך סימוכין.
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עם אנשי 'היישוב החדש' ,ואין בידינו שום עדות על יחסים קרובים של העברת ידע .עם זאת הידע
והציטטות בשפות זרות מלמדים כי הלוי השתמש במקורות שהיה בהם מינוח לועזי190.
אפשר גם שהלוי שאב את ידיעותיו במדעים ממאמרים שפורסמו בעיתונות עברית בזמנו .בהקשר
זה יש להצביע על קשרים רעיוניים בין מאמרים שנדפסו בעיתונות העברית ובין תפיסותיו של הלוי.
לדוגמה שלמה דב בער )אבן רבה( פילשטיין 191פרסם מאמרים ב'המגיד' על הקשר בין ארבעת
היסודות ובין הכימיה המודרנית 192,ובהם מושגים בגרמנית שהלוי הביאם באותו כתיב ממש וכן
רעיונות קרובים לדברי הלוי.
מן השימוש של הלוי במושגים מתחומי המדעים עולות שתי מסקנות .מסקנה אחת נוגעת לתחומי
העניין של העולם הרבני הליטאי :הגילויים המדעיים החדשים ,למשל בפיזיקה ובכימיה ,לא רק עניינו
את העולם הרבני בגלל משמעויותיהם ההלכתיות ,אלא גם אתגרו אותו בתחום ההגותי .אף שהמהפכות
המדעיות לא חוללו בעולם הרבני מהפכה מחשבתית ,כפי שקרה בעולם המחשבה הכללי 193,מושגים
מדעיים חדרו לעולם הרבני ,ורבנים ראו צורך להשתמש בהם ואף לעדכן תפיסות עולם שהושתתו על
שיטות מדעיות ישנות ולהתאימן למדע העכשווי .המסקנה האחרת נוגעת לדרכי מעבר הידע בתקופה
זו :נראה שהעיתונות העברית הייתה ערוץ מרכזי להעברת ידע מדעי בצורה פופולרית ,והידע הזה
הוטמע בתפיסותיהם של הוגים שונים.

ד .מסקנות
סקירת ספרייתו של הרב הלוי מאירה את תחומי העניין שלו ,מבהירה אילו מקורות עמדו לרשותו בזמינות
מרבית ופותחת פתח לבירור דרכי שימושו בהם ותפיסותיו בעיקר בתחומי ההלכה ,הקבלה והמדעים.
הלוי לא החזיק בספרייתו חיבורים מדעיים — אף לא חיבורים מדעיים משכיליים מאוחרים — אולי
מפני שבתור רב לא יכול היה להרשות זאת לעצמו .עם זאת כתיבתו מעידה כי היה לו עניין במדע
מודרני .יש בכתביו שילוב מרתק בין קבלה למדע ,ודומה כי ביקש להוכיח שאין סתירה בין הידע
המדעי ובין הקבלה .אפשר שהשילוב הזה נועד לתת לגיטימציה ללימוד קבלה בעולם המודרני ,אך
אפשר גם שהלוי אכן תפס את המדע המודרני כבעל מעמד של אמת שאין להתכחש לה ,וסבר שניתן,
באופן מוגבל ומבוקר ,לשלב מושגים מדעיים בתפיסת העולם הקבלית .אם כן לפנינו עדות לתהליכי
מודרניזציה שעבר רב ומקובל בישראל בסוף המאה התשע–עשרה ,ולצורך שהיה לו להסביר את
תפיסת העולם הקבלית על פי המדע המודרני.
בעוד שבכל הנוגע לספרות הקבלה והתלמוד הסתמך לוי בכתיבתו בדרך כלל על ספרים
שהיו בספרייתו ,לא כך היה כנראה בתחום המדע .מסתבר כי לצורך השימוש במושגים מדעיים
 190ברית עולם )לעיל ,הערה  ,(3עמ' ט )בפירוש 'לוחות הברית'(.
 191ש' חיות ,אוצר בדויי שם ,וינה תרצ"ג ,עמ'  .300זלקין מנה את שלמה דב פילשטיין בין המשכילים שאיננו יודעים
עליהם כמעט דבר .ראו זלקין )לעיל ,הערה  ,(63עמ'  ,85הערה .239
 192ראו לדוגמה :שדא"ר' ,ארבע יסודות היצירה :אש רוח מים ועפר' ,המגיד ,י"ב בניסן תר"ך ) ,(1860עמ'  ;32הנ"ל' ,מאי
שמים אש ומים' ,שם ,כ"ב באלול תרכ"א ) ,(1861עמ' .7
 193ראו לדוגמהD.C. Lindberg & R.S. Westman (eds.), Reappraisals of the Scientific Revolution, Cambridge 1990 :
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נעזר במקורות חיצוניים .אפשר שהיו אלה ספרים בספריית 'שער ציון' ביפו ופרסומים בעיתונות
העברית בת הזמן .ייתכן שהלוי נחשף למקורות אלה מפני ששימש בתפקיד רב במקום הטרוגני כיפו.
ההתעניינות בקשרים שבין מדע ובין קבלה ,שבאה לידי ביטוי למשל במאמרים ב'המגיד' ,אפיינה
בעיקר חוגים משכיליים שהיו קשורים לעולם הרבני ,ונראה שדרך מקורות אלו הגיע הידע המדעי
אל הלוי.
מבחינת תחומי העניין של הלוי ניכר שעבודתו כרב ופעולתו כפוסק היו בעיניו טפלות לעיסוקו
בקבלה .מצאי ספרי ההלכה והספרות התלמודית בספרייתו ודרך שימושו במקורות ההלכתיים
בכתיבתו מעידים כי הלימוד והיצירה ההלכתיים לא עמדו במרכז עניינו הרוחני .לשון אחר ,מעמדו
ותפקידו כרב ,המתפרנס משל הקהל ותלוי בכך לקיומו ,היו בעיני הלוי כורח בל יגונה שגרמו הזמן
והיעדר מקורות פרנסה אחרים .תפיסה זו של הרבנות הקהילתית הולמת את מה שידוע לנו על עולם
זה באירופה במאה התשע–עשרה ובראשית המאה העשרים :האידאל היה לימוד תורה לשמה ,וקבלת
עול הרבנות נבעה מאילוץ כלכלי194.
המצאי בספרייה מעיד על עניין מועט מאוד במדרשים .זהו ממצא מעניין מאוד מפני שמכתבי ר'
עזרא ור' עזריאל מגרונה ואילך הפרשנות הקבלית לאגדה היא נדבך חשוב בהיסטוריה של הקבלה.
יתרה מזו ,חלק נכבד בכתיבה הקבלית לדורותיה הוא תליית חידושי קבלה בפרשנות של דברי אגדה
ומדרש .השימוש במדרשים כבסיס לפרשנות קבלית חדשה אִפשר למקובלים לחבר ישן וחדש .הלוי
חש שאינו זקוק לכל אלה ,ובזה המשיך מגמה שקיימת אצל ר' מנחם מנדל משקלוב ,שהלוי הושפע
ממנו .שניהם הרבו להשתמש במדרשים ,אך הרוב המוחלט של המדרשים שהביאו מקורם בתלמוד
הבבלי .מקובלים אלה ראו אפוא בתלמוד הבבלי את המקור המרכזי לא רק לספרות ההלכתית אלא
גם לספרות המדרשית והקבלית195.
המצאי בספרייה מעיד גם על חוסר עניין בהגות פילוסופית בכלל ובפילוסופיה היהודית הקלסית
בפרט .בעקבות זרמים מסוימים בבית מדרשו של הגר"א ראה הלוי בפילוסופיה ובקבלה דיסציפלינות
סותרות ,והעדיף את הקבלה מן הפילוסופיה 196,שכנראה לא הייתה בעיניו רלוונטית לחייו ולהגותו
הקבלית .הדבר בולט במיוחד על רקע עניינו בכתבים מדעיים שמקורם בחוגים משכיליים ,חוגים
שקרנה של הפילוסופיה היהודית הימי ביניימית עלתה בהם באותה תקופה ,וכן על רקע ההתעניינות
של הגר"א עצמו בספרות פילוסופית ימי ביניימית.
לעומת זאת ספרייתו של הלוי מאששת את הידוע לנו על התפיסות הקבליות הליטאיות .הוא
התעניין בספרות קבלית מגוונת ורחבה ,הן בתחום הקבלה הקדומה הן בתחום הקבלה הלוריאנית .היו
בספרייתו ספרי קבלה במגוון גדול ,והשפעתם ניכרת הן בתכנים הן בסגנונות של ספריו.
 194ע' אטקס' ,בין למדנות לרבנות ביהדות ליטא של המאה הי"ט' ,ציון ,נג )תשמ"ח( ,עמ'  ,403385וראו במקורות
המובאים שם.
 195על מקומו של המדרש בספרות הלוריאנית ראוS. Magid, From Metaphysics to Midrash: Myth, History, and the :
 .Interpretation of Scripture in Lurianic Kabbala, Bloomington 2008על מרכזיותן של השפה המדרשית והחשיבה
המדרשית בקבלה הלוריאנית ראוM. Idel, Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation, New Haven 2002 :
 196ראו מקורות במאמרים שהובאו לעיל ,הערה .66
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נספח א :רשימת ספרים של הלוי
מאמר זה מבוסס על קטלוג ספרייתו של הלוי .כאמור הקטלוג חסר ,והשלמתי אותו .להלן הקטלוג
כפי שיצא מתחת ידו של הלוי:

א

ב

מדפיס

ספר

מקום דפוס

1

אוהל יצחק

סאדילקוו

2

אוצרות חיים

קארעץ

קריגער

3

אור הגנוז

פיורדא

אציק בן ליב

4

אלפסי זוטא

ירושלים

אברהם משה לונץ

5

אדרת אליהו הגר"א

האלבערשטאט

ירוחם פישל

6

אדרת אליהו חדש ב"ח ]שני חלקים[

ווארשא

מאיר יחיאל האלטער

7

אדיר במרום

יצחק גאלדמאן

8

איל משולש

וילנא והורדנא

מנחם מן

9

אהבת חסד

ווארשא

יוסף אונטערהענדלר

10

אורח חיים

אמסטרדם

לייב זוסמאנש

11

אורחות צדיקים

ווארשא

12

אורח

מישור197

יצחק גאלדמאן

1

בית יעקב

ליוורנו

יעקב נוניס ואיס

2

ברכה משולשת ברכות

ווארשא

אלכסנדר גינז

3

ברית מנוחה

—198

יחיאל מאיר האלער

4

ברית עולם

כ"י199

5

ברית עולם

ווילנא

מנחם מן

6

בעלי הנפש

ווארשא

יוסף אונטערהענדלר

—

יצחק גאלדמאן

7

באורי

אגדות200

 197נדפס עם 'ספר הכריתות'.
 198בסימן זה ציין הלוי חזרה על הכתוב בשורה שלמעלה.
 199זהו כתב–היד היחיד בקטלוג.
 200הכוונה ל'ביאורי אגדות' של הגר"א על מסכת ברכות .בכמה מקומות בכתביו ציטט הלוי מכתב–היד של החיבור
שכנראה היה ברשותו.

‰¯„˙˜ ±±π

˜˙„¯±≤∞ ‰

‡ÔË¯‚ÓÂ‡· ¯ÊÚÈÏ

ג

ד
ה

ספר

מקום דפוס

מדפיס

8

בינת אדם

שטעטין

ע' שטרינציל

9

בית יעקב כתובות

קעניגסבערג

גרובער

10

בכורי הלמודיות

ווארשא

אלכסנדר גינז

11

ברכות כרך א' חדש

ווילנא

ראם

12

— עם אלפס

ווארשא

ארגעלבראנד

13

בבא קמא עם אלפס

—

—

14

ביצה חגיגה מגילה קטן

בערלין

א גאלדמאן

15

בבא מציעא קטן

ווארשא

א' ברנס

16

בבא בתרא קטן

—

ש' גושסער

1

גבורות אנשים

ווארשא

יצחק גאלדמאן

2

גיטין וחליצה פ"ת ]פסקי תוספות[

ווילנא

ראם

3

גאון יעקב עירובין

לעמבערג

זלמן ליב פלעקיר

4

גיטין קטן

בערלין

א' גאלדמאן

1

דרכי משה או"ח ]אורח חיים[ ישן

2

דבר השמיטה

ירושלים

יצחק הירשענזאהן

3

דברי צבי

ווילנא

ראם

1

הבהיר

ווילנא

ראם

2

הגלגולים

פרעמישלא

חיים אהרן זאפניק

3

הפליאה והוא הקנה

פרעזמישל

חיים אהרן זאפניק

4

הלכות גדולות

ווארשא

יצחק גאלדמאן

5

הגלגולים

קארעץ

6

הדרת המלך

אמסטרדם

ישראל מונדווי

7

היכלות הזהר

קעניגסבערג

גרובער

8

הכונות

9

הישר

וויען

געארג הראשאנצקיא

10

הגדה להאר"י

לעמבערג

לעווין

ÈÂÏ‰ ı¯È‰ ÈÏ˙Ù ·¯‰ Ï˘ Â˙ÈÈ¯ÙÒ· Ú„ÓÂ ‰Ï·˜ ¨‰ÎÏ‰

ו
ז

ח

ספר

מקום דפוס

מדפיס

11

הרוקח קטן

ווארשא

אהרן מרדכי זיסבערג

12

היראה

קעניגסבערג

גרובער

13

הכריתות

ווארשא

יצחק גאלדמאן

1

והזהיר

ווארשא

אפרים בוימריטטער

2

ויחל משה

זאלקווא

אהרן ואחיו גרשון
סגל

1

זהר הרקיע

קארעץ

קריגער

2

זהר בראשית

אמשטרדם

יוחנן לוי רופא

3

זהר שמות

קושטאנדינא

4

זהר ויקרא במדבר דברים

אמשטרדם

יוחנן לוי רופא

5

זהר חדש

—

משה מיונדיס

6

זית רענן חלק שני

ווארשא

יצחק גאלדמאן

1

חי']דושי[ הרשב"א ג' חלקים

ווארשא

יוסף אונטערהענדלר

2

— שבת

—

נתן שיפטגיסער

3

— ר"ה ]ראש השנה[

—

—

4

— יומא מו"ק ]מועד קטן[

—

—

5

— מגילה תענית

—

—

6

— יבמות

—

—

7

— כתובות

—

—

8

— קידושין

—

—

9

— גיטין

—

—

10

— ב"מ ]בבא מציעא[

—

—

11

— מכות

—

—

12

— ע"ז ]עבודה זרה[

—

—

13

— חולין

—

—

14

— נדה

—

—

‰¯„˙˜ ±≤±

˜˙„¯±≤≤ ‰

‡ÔË¯‚ÓÂ‡· ¯ÊÚÈÏ

ט
י

ספר

מקום דפוס

מדפיס

15

— עירובין

יאזיפאוויע

ס' וואגס

16

— פסחים

ווארשא

נתן שיפטגיסער

17

חי' הרשב"א מנחות

—

אברהם באמבערג

18

חי' הרמב"ן יבמות

הומבורג

19

חי' הר"ן ר"ה

ירושלים

20

חסד לאברהם

21

חי' הר"ן שבת

22

חי' רבנו יונה ותוס']פות[ שאנץ
סנהדרין ומכות

23

חומש מלבי"ם ויקרא

ווארשא

24

— במדבר

—

25

חרדים

ווארשא

יואל לעבענזאהן

26

חמודי דניאל

הוראדנא

בנימין בושקא

27

חכמת אדם

שטעטין

ע' שטרינציל

28

חי' הרשב"א חולין ישן

29

חי' רמב"ן ב"ב ]בבא בתרא[ ישן

30

חוקר ומקובל

31

חקרי לב חי"ב חלקים שנים–עשר[

ירושלים

32

חומש עם עשרה פ']ירוש[ נתינה לגר
ה"ח ]חמישה חלקים[

ווארשא201

1

טורים ששה כרכים

קעניגסבערג

2

טור ח"מ ]חושן משפט[ ח"א

ווארשא

ארגעלבראנד

1

יראים

ווילנא

א"צ קאצינעלינבויגען

2

יונת אלם

אמסטרדם

יהודה בן מרדכי

ווארשא

יואל משה סאלאמאן
אלכסנדר גינז

חיים קעלטער

ע"י דאלקאווסקי
צבי הירש הכהן

 201לא מצאתי הדפסה בוורשה ,ואולי צריך להיות וילנה — הפירוש נדפס שם בחמישה כרכים בהדפסות חוזרות בשנים
תרל"ד ,תרל"ו ועוד.
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כ
ל

מ

ספר

מקום דפוס

מדפיס

3

יצירה

ווארשא

יצחק גאלדמאן

4

יסוד ושורש העבודה

—

נתנאל דוד זיסבערג

5

יהל אור

ווילנא

ראם

6

יסוד עולם

בערלין

7

יונה להגר"א

ווארשא

נתן שיפטגיסער

8

יש נוחלין

—

יואל לעבענזאהן

9

ירושלמי מועד

זיטאמיר

חיים ליפא שפירא
ח"ל וי"ה שפירא

10

ירושלמי נזיקין

בערלין

זישטענפעלד

11

יסודי חכמת השעור

זיטאמיר

א"ש שאדאוו

12

יצירה ישן

הוראדנא

יחזקאל משה

13

יוסף אומץ

ווארשא

יוסף אונטערהענדלר

1

כבוד ישראל

ווארשא

חיים קעלטער

2

כרתי ופלתי

זאלקווא

3

כרתי ופלתי נדה

1

ליקוטי הש"ס

קארעץ

קריגער

2

ליקוטי תורה

ווילנא

מ"ץ

3

לבושים ב' כרכים

ברדיטשוב

ישראל בן אברהם

4

לב דוד

ווארשא

גרשון לעבוענזאהן

5

מדרש לקח טוב ב"ח )שני חלקים(

ווילנא

ראם

1

מגלת תענית

ווארשא

יצחק גאלדמאן

2

מהר"ם חלאווה פסחים

ירושלים202

3

מגיד משנה על משנת חסידים

לעמבערג

יעקב משולם ניק

4

מים אדירים

ווארשא

יצחק גאלדמאן

5

מעין החכמה

קארעץ

קריגער

 202נדפס בדפוס יואל משה סלומון ,אך הלוי לא ציין זאת.
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˜˙„¯±≤¥ ‰
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מקום דפוס

ספר
6

מחיר יין

מדפיס

7

מחצית השקל בב"ח

פאקש

איצק ליב ראזענבוים

8

מדרש תלפיות

ווארשא

נתנאל דוד זיסבערג

9

מעשה רב

ווילנא

ראם

10

משנת חסידים

אמסטרדם

11

משלי עם ביאור הגר"א

ווילנא

12

משניות ה' כרכים

ווארשא

יצחק ראטהער

קאפוסט

ישראל בן יצחק

בראשית203

13

מקדש מלך

14

מרגליות התורה

15

משניות רב פנינים ו"ח ]שישה חלקים[ ווילנא
יעקב204

ראם

16

מנחת

17

מחזור ע"ט ]עברי טייטש[ ח"א

ווילנא

18

מגדל עוז

ווארשא

19

מאמר העיקרים

קעניגסבערג

20

מרפא לנפש

אמסטרדם

לייב זוסמאנש

21

מקדש מלך שמות

זאלקווא

יהודא לייב מאיר
הפער

22

— ויקרא

—

—

23

— במדבר דברים

—

—

24

מחזורים ב"ח מטה לוי

ווילנא

ראם

25

מסילת ישרים

ליק205

26

מגיד מישרים

ווילנא

27

מחזור רה"ש ]ראש השנה[

ווילנא

ראם

28

מעשה צדיקים

ירושלים

הר"מ לילענטטהאל

 203יודלוב )לעיל ,הערה .(108
 204פירוש על 'תורת החטאת' לרמ"א.
 205נכתב במקור באותיות לטיניות.LYCK :
 206נכתב במקור באותיות לטיניות.H. PETZALL :

פראג

יהודה ב"ק
ראם
ישראל אלאפין

ה'

פעטזאל206

ÈÂÏ‰ ı¯È‰ ÈÏ˙Ù ·¯‰ Ï˘ Â˙ÈÈ¯ÙÒ· Ú„ÓÂ ‰Ï·˜ ¨‰ÎÏ‰

נ

ס

ע

ספר

מקום דפוס

מדפיס

1

נגיד ומצוה

לובלין

יעקב הערשענהארן

2

נפתלי ]אלדים[

פירארא

אברהם ן' אושקי

3

נחפה בכסף

ירושלים

ישראל בק

4

נזירות שמשון

בערלין

מרדכי מלאנצבורג

5

נתיבת עולם

לבוב207

אהרן סגל

6

נודע ביהודה ב"ח

ווארשא

יצחק גאלדמאן

7

נגיד ומצוה

לעמבערג

יעקב משולם ניק

8

נפש החיים

קעניגסבערג

9

נדרים נזיר

בערלין

א' גאלאמאן

10

נדה קטן

ווארשא

לעבענזאהן

1

סדר תפילה להאר"י

זאלקווא

2

ספרא דצניעותא

ווילנא

ראם

3

ספרא דצניעותא ישן

—

—

4

ספרי במדבר דברים הגר"א

ווילנא

פיין ראזענקראנץ

5

סדור ר' יעקב עמדין

ווארשא

ישראל אלאפין

6

סאת סלת

אמסטרדם

לייב זוסמאנש

7

סוכה תענית מו"ק קטן

בערלין

א' גינס

8

סנהדרין קטן

ווארשא

9

סליחה

אמסטרדם

מן208

ווילנא

ראם

1

עמר

יוסף אונטערהענדלר

2

עבודת הקודש למ' ן' גבאי

ווארשא

3

עבודת הקודש לרשב"א

—

פיקטאר
דאמבראווסקי

4

עולם קטן נתוח

ירושלים

אברהם משה לונץ

5

עירובין עם אלפס

ווארשא

ארגעלבראנד

 207הספר לא נדפס בלבוב ,ונראה שצריך להיות למברג; הספר נדפס שם בשנת תרס"ז.
 208הובא לדפוס על ידי הלוי .ראו לעיל ,הערה .20
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פ

צ
ק

ר

ספר

מקום דפוס

מדפיס

6

עץ חיים

קארעץ

קריגער

7

עין מאיר

פרעסבורג

אברהם אלקאלאי

1

פסקי חלה

ירושלים

משה וסשה ששון

2

פתחי חכמה ודעת

ווארשא

נתן שיפטגיסער

3

פתחי שערים

—

מאיר יחיאל האלטער

4

פני מלך

לונדריש

מאזוש הארג

5

פרי עץ חיים

קארעץ

6

פסחים תענית עם אלפס

ווארשא

7

פרי מגדים על א"ח ]אורח חיים[ ח"ב

אוסטרא

1

צמח צדיק

קארעץ

1

ארגעלבראנד
קריגער

אור209

ווילנא

ראם

ברמה210

קארעץ

קריגער
לייב זוסמאנש

קרני

2

קול

3

קרנים

אמסטרדם

4

קידושין סוטה קטן

בערלין

5

קל"ח פתחי

חכמה211

1

רזיאל

ווילנא

מ"ץ

2

ראשית חכמה

ווארשא

יצחק גאלדמאן

3

רזיאל ישן

אמסטרדם

4

רמב"ם חדש ארבעה כרכים

ווארשא

מרדכי קאלונבערג

5

רב אלפס ה' כרכים חדש

ווילנא

ראם

6

רב אלפס יבמות

קעניגסבערג

7

— כתובות

—

8

— מגילה

—

9

— מו"ק

—

 209פירוש על 'ספר הבהיר' .הובא לדפוס על ידי הלוי .ראו לעיל ,הערה .21
' 210קול ברמה' נדפס עם 'זהר הרקיע'.
 211אין פרטים נוספים .האפשרויות הן :קורייץ תקמ"ה; טשרנוביץ תר"ט; יוהנסבורג תרי"ז; קרקוב תר"ם; ורשה תרמ"ח.
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ש

מדפיס

ספר

מקום דפוס

10

— בבא בתרא

—

11

— חולין

—

12

— יומא קטן

בערלין

א' גאלאמאן

13

ראש השנה עם אלפס קטן

מיץ

שפאייר

14

רב אלפס ג' כרכים נזיקין חולין

זיטאמיר

חיים ליפא שפירא

1

שלשלת הקבלה

ווארשא

אהרן מרדכי זיסבערג

2

שערי צדק

ירושלים212

3

שער הגלגולים

ירושלים

משה מאנטיפיארי ז"ל

4

שב שמעתתא

ווארשא

חיים קעלסער

5

שושנת יעקב

אמסטרדם

6

שערי קדושה

ווארשא

מאיר יחיאל האלטער

7

שיר השירים האר"י והגר"א

—

—

8

שו"ע ד"ח פ"ת ]שולחן ערוך ארבעה
חלקים פתחי תשובה[

ווילנא

ראם

9

שו"ע האר"י

ווארשא

10

שו"ת להרשב"א

זאלקאווי

גרשון בן זאב וואלף

11

שבט מוסר

ירושלים

יואל משה סאלאמאן

12

שו"ע יו"ד ]יורה דעה[ חדש ג"ח
]שלושה חלקים[

ווילנא

ראם

13

שו"ע חו"מ ]חושן משפט[ ביאור הגר"א קעניגסבערג

14

שער רוח הקודש

ירושלים

ישראל בק

15

שער הכוונות

שאלונקי

סעדיה הלוי אשכנזי

16

שם חדש על ספר יראים

ירושלים

ישראל בק

שאלונקי

סעדיה הלוי אשכנזי

17

שער הב'

והג'213

 212עד סוף המאה התשע–עשרה נדפסו בירושלים לפחות ארבעה ספרים שזה שמם :אביעזר בן יצחק מטיטקין ,שערי צדק,
ירושלים תר"ג; דוד בן שמעון ,שערי צדק ,ירושלים תרכ"ב; אברהם בן יחיאל מיכל דאנציג ,שערי צדק ,ירושלים
תרכ"ד; לוי בן גרשם )מיוחס( ,שערי צדק ,ירושלים תרמ"ד.
 213הכוונה לחלקים מ'שמונה שערים'.
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18

ת

ספר

מקום דפוס

שערי גן עדן

קארעץ

דרקיע214

19

שבילי

20

שערי תשובה

ווארשא

מדפיס
אלכסנדר גינז
גרובער

21

ש"ס חדש

ווילנא

ראם

22

שבת כרך א' עם אלפס

ווארשא

ארגעלבראנד

23

שבועות הוריות קטן

—

אלכסנדר גינז

24

שער רוח הקודש ויראת

ירושלים

יצחק גאשצינני

25

שער הפסוקים

ירושלים

ישראל בק

21625

שער ההקדמות

ירושלים

ישראל בק

26

שער המצוות

שאלוניקי

יצחק גאחון

27

שו"ע או"ח גדול ב"ח

יאהאניגסבורג

געארג הראשאנצקיא

28

שו"ע אה"ע ]אבן העזר[ גדול ב"ח

האלבערשטאט

ירוחם פישל

29

שני לוחות הברית

אמשטרדם

עטיאש

1

תיקוני הזהר הגר"א

ווילנא

פיין ראזענקראנץ

2

תשובות הרשב"א

בלוניא

ה'215

ה"ח217

3

תורה מציון

4

תולדות יעקב על ביצה

—

5

תהילים עם באר אברהם

וארשא

מאיר יחיאל האלטער

6

תבואות שור

לעמבערג

פעסיל באלאבן

7

תקוני זהר ע"פ כסא מלך

—

א"י מדפיס

8

תכונת השמים

אמסטרדם

יאן יאנסון

9

תקון

רעדלהיים

יואל לעבענזאהן

10

תולדות אדם

זאלקווא

ירושלים

צוקערמאן
משה מאניש פישל

 214נדפס ונכרך עם 'בכורי הלמודיות' מאת ברוך שלמה בן אברהם לוינשטין.
' 215יראת ה'' הוא שמו של פירושו של ר' יוסף סדבון על 'שער רוח הקודש'.
 216החזרה על המספור במקור.
 217משער הספר' :קובץ חידושי תורה במקרא ובמשנה בהלכות ואגדות ושו"ת'.
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ספר
11

מקום דפוס

תנא דבי אליהו ע"פ זיקוקי דנורא ב"ח ווארשא

מדפיס
יואל לעבענזאהן

12

תוספתא זרעים ע"פ הגהות הגר"א

ווילנא

ארי' לייב לוריא

13

תחילת חכמה

ווארשא

יצחק גאלדמאן

14

תורת האשם

זאלקווא

אהרן ואחיו גרשון סגל

נספח ב :רשימת כתבי–היד של הלוי
בנספח זה מובאת רשימת חיבוריהם של אישים אחרים שהעתיק הלוי בכתב ידו .חשיבותם של כתבי–
יד אלו בגילוי תחומי העניין של הלוי ובהכרת המקורות שעמדו לרשותו מלבד ספריו218.
שם המחבר

שם החיבור

הערות

ר' אברהם אבולעפיה

חיי עולם הבא

הועתק כמעט כל הספר ,חסר סופו 219.הנוסח
בכתב–היד שונה מאוד מן הנוסח הנדפס220.

—

ברית מנוחה

הספר מצוי בספריית הלוי גם
ואולי העתיקו בטרם קנה אותו.

ר' משה חיים לוצאטו

אדיר במרום

מהתחלת פירוש ה'אדרא' ועד התחלת חלק
ב .הספר מצוי בספריית הלוי גם

הכתובה

בדפוס221,

בדפוס222.

נדפס על ידי ישעיה

תשבי223.

 218לעדויות על כתבי–יד של הגר"א שהלוי רכש או שהגיעו אליו בדרכים שונות ראו לעיל ,הערה .18
 219הלוי העתיק את החיבור כנראה מתוך כתב–היד שהיה בידי ר' מנחם מנדל משקלוב .פרופ' משה אידל אמר לי כי עם
כתבי–היד של ר' מנחם מנדל משקלוב שנדפסו )מנחם מנדל משקלוב ,כתבי הגרמ"מ ,אב ,ירושלים תשנ"א( היה
כתב–יד נוסף שלו ,שהועתקו בו בין היתר חיבורים של ר' אברהם אבולעפיה .על היחס בין תפיסותיו של ר' מנחם
מנדל משקלוב ובין דברי ר' אברהם אבולעפיה ראו :מ' אידל' ,בין הקבלה הנבואית לקבלת ר' מנחם מנדל משקלוב',
מ' חלמיש ,י' ריבלין ור' שוח"ט )עורכים( ,הגר"א ובית מדרשו ,רמת–גן תשס"ג ,עמ'  .184173על ההשפעה של
ר' אברהם אבולעפיה על הלוי אאריך במקום אחר .המוציאים לאור של פירוש 'משנת חסידים' כתבו כי חיבור זה הועתק
בהמשך המחברת של פירוש 'משנת חסידים'; ולא היא :הלוי העתיק את חיבורו של ר' אברהם אבולעפיה במחברת
אחרת .וראו :משנת חסידים )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' פט.
 220אברהם אבולעפיה ,רזי חיי העולם הבא ,ירושלים תשנ"ט.
 221ראו לעיל ,הערה .91
 222ראו לעיל ,הערה  .121וכנראה גם העתקה זו קדמה לרכישת הספר.
 223י' תשבי' ,התסיסה המשיחית בחוגו של רמח"ל לאורם של כתובה ושירים משיחיים' ,ש' אטינגר ואחרים )עורכים( ,ספר
יובל ליצחק בער ,ירושלים תשכ"א ,עמ'  ;396389נדפס שנית :הנ"ל ,חקרי קבלה ושלוחותיה ,ג ,ירושלים תשנ"ג,
עמ' .744740
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שם המחבר

שם החיבור

ר' מנחם מנדל משקלוב מים אדירים מדף פד

הערות
נדפס כנספח ב'מים

אדירים'224.

התחלת תמונת
האותיות

נדפס על

ביאורי הזהר

רובם נדפסו ב'כתבי הגרמ"מ' .יש מעט
פירושים ל'זוהר' שטרם נדפסו226.

פירוש למשנת חסידים

נדפס בתוך 'משנת חסידים עם פירוש
תלמידי הגר"א'227.

ידי225.

 224מים אדירים ,ירושלים תשמ"ט.
 225באומגרטן )לעיל הערה .(171
 226כתבי הגרמ"מ )לעיל ,הערה  ,(219ג ,עמ' רלב .על כתב–יד זה ראו :א"ל פרומקין ,תולדות חכמי ירושלים ,ג ,ירושלים
תרפ"ט ,עמ'  ,160הערה  ;3עמ'  ,161הערה  .2הערות אלו ,שכתבן הרב חרל"פ )יליד  ,(1882מעידות כי היה ידוע
בירושלים שכתבי ר' מנחם מנדל משקלוב מצויים בידי הלוי.
 227משנת חסידים עם פירוש תלמידי הגר"א ,ניו יורק תשס"ו .חלק נוסף מפירושו של ר' מנחם מנדל משקלוב ל'משנת
חסידים' נדפס בתוך :כתבי הגרמ"מ )שם( ,א ,עמ' קהרעד .נראה שכבר כתב–היד של הגרמ"מ היה מפוצל :הקטעים
שהיו בידי הלוי אינם ב'כתבי הגרמ"מ' ,והקטעים שב'כתבי הגרמ"מ' אינם בהעתקתו של הלוי.

