תרצה קלמן

כתובות באות ברזל
ועופרת בדפוס
מהפכת הדפוס ויצירת החיבור
בית יוסף

ר' יוסף קארו נולד בשנת  1,1488עשרות שנים אחדות לאחר המצאת הדפוס של
גוטנברג ,באמצע המאה החמש עשרה .בשנת  ,1522בעודו חי באדריאנופול
(אדירנה) ,החל ליצור את חיבורו 'בית יוסף' .עריכתו הסופית של החיבור
הושלמה רק בשנת  1554בצפת ,שבה חי ר' יוסף קארו מאז החורף של שנת
 2.1536-1535עוד בטרם סיים את עריכת הספר הודפסו שני הכרכים הראשונים
של החיבור ,ושני האחרונים הודפסו בשנים הבאות' .שולחן ערוך' ,שנכתב
על בסיס 'בית יוסף' 3לאחר שהסתיימה כתיבתו של החיבור המקיף ,הודפס
לראשונה בשנת .1565
בהקדמתו המקיפה ל'בית יוסף' ,לאחר שתיאר את הקשיים שמצריכים לדעתו
ספר מסוגו ,הציג ר' יוסף קארו את היעדים של החיבור' :והסכמתי לחבר ספר
כולל כל הדינים הנוהגים בביאור שורשיהם ומוצאיהם מהגמרא עם כל חילוקי
סברות הפוסקים איש לא נעדר' .הספר החדש אמור אם כן לכלול את כל הדינים
הנוהגים ,אך לא דינים שלא התקיימו בתקופתו של המחבר (כגון דינים הנוגעים
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מאמר זה מבוסס על עבודת מוסמך שכתבתי במחלקה
למחשבת ישראל באוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,בהנחייתו של
פרופ' רמי ריינר.
ורבלובסקי ,עמ'  ;93 -92דוד ,עמ' .201
אליאור ,עמ'  675והערה  ;12דוד ,עמ' .201
על פי לשון ההקדמה ל'שולחן ערוך' שנדפסה בדפוס הראשון
של החיבור ,בשנת שכ"ה ( ,)1565הועיד ר' יוסף קארו את
'שולחן ערוך' 'ללקט שושני ספירי אמיריו' של 'בית יוסף'.
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לבית המקדש) .ר' יוסף קארו הצהיר שבחיבורו יאתר ויביא את המקור התלמודי
של כל דין ואת כל שיטות הפוסקים שעד ימיו בנוגע לאותו הדין .בהמשך דבריו
הציג ר' יוסף קארו שני יעדים נוספים של החיבור :פסיקת הלכה לאור החומר
ההלכתי הקיים וביאור ספר ה'טור' ,שסביבו בחר לחבר את ספרו שלו.
הקביעה בדבר הכללתם של 'כל חילוקי סברות הפוסקים איש לא נעדר'
בספר מחייבת בחינה מעמיקה .האפשרות של ר' יוסף קארו לכלול בספרו את
כל דברי הפוסקים עד ימיו הייתה מוגבלת בהכרח לטווח ההיכרות והנגישות
שלו כיוצר החיבור .מיהם אם כן הפוסקים שהוא הגדיר 'כל הפוסקים'? שאלת
ההיכרות עם מגוון הפוסקים והשיטות ההלכתיות משמעותית במיוחד במה שנוגע
לפוסקים ממרחבים יהודיים שר' יוסף קארו לא חי בהם .ברשימה החלקית של
הפוסקים שהביא בספרו ,רשימה המופיעה בהמשך ההקדמה ,מופיעים יחד ,ללא
הבחנות ביניהם ,פוסקים ממרחבים גאוגרפיים שונים 4.עובדה זו מחדדת את
חשיבותן של שאלות הנוגעות לספרייתו הממשית של ר' יוסף קארו ולתודעת
5
הספרייה שלו.
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'נמצא שמי שיהיה ספר זה לפניו יהיו סדורים לפניו דברי
התלמוד עם פירוש רש"י והתוספות והר"ן ופסקי הרי"ף
והרא"ש והמרדכי והרמב"ם והגהותיו ומגיד משנה ורבינו
ירוחם וספר התרומה ושיבולי הלקט והרוקח ושערי דורא וספר
התשב"ץ וספר העיטור ונימוקי יוסף וסמ"ג וסמ"ק וארחות
חיים ותורת הבית והגהות אשירי וספר המנהיג והאגור וספר
בעלי הנפש להראב"ד ותשובות הרא"ש והרשב"א והר"י בר
ששת וה"ר שמעון בר צמח ומהר"י קולון ותרומת הדשן .כל
דבריהם מבוארים היטב' .בהקדמה לחלק 'אורח חיים' נוסף
בסוף פסקה זו המשפט 'ובקצת מקומות מאמרי הזוהר'.
משפט זה הושמט מההקדמה כשהודפסה בחלקים הבאים
של החיבור ,אף שגם בהם יש אזכורים של ה'זוהר'.
השימוש שלי במונח תודעת הספרייה מושתת על הגדרתו
של בר־לבב' :במונח "תודעת הספריה" ...אני מציע לכנות
את המודעות למשמעותן העקרונית והמעשית של ספריות,
לתפיסה שלהן כמכלול ,ולהבנה שמכלול של ספרים מקביל
למכלול של ידע ,ואף קשור לתפיסות אחרות של כוליות.
לתודעה זו זיקה לקיומם במציאות של ספריות ואוספי
ספרים אך היא אינה זהה להם ,אלא שייכת למישור התודעה,
שיחסיו עם המציאות מורכבים .אין התודעה קבועה ואחידה,
והיא משתנה ומתפתחת בעיתות ובמקומות שונים' (בר־
לבב ,תודעת הספרייה ,עמ'  .)201במאמר מאוחר יותר פיתח
בר־לבב את המושג והרחיב באשר למגוון תודעות ספרייה
אפשריות .דבריי על ר' יוסף קארו קרובים לתיאור תודעת
הספרייה הכוללת .ראו :בר־לבב ,המרחב ,עמ' .315 -312
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שער ל'בית יוסף' ,חלק 'יורה דעה' ,דפוס 'בראגדין' ,ונציה  .1551נדפס בחייו של ר' יוסף
קארו .באדיבות הספרייה הלאומית ,ירושלים

פעמים ( 148תשע"ו)

11

במאמר 'ר' יוסף קארו בין אשכנז לספרד  -לחקר התפשטות ספר הזוהר',
שפורסם לראשונה בשנת  6,1990טען ישראל משה תא–שמע כי שאיפתו של
ר' יוסף קארו לחבר ספר פסיקה שיהיה מקובל בכל רחבי העולם היהודי למרות
מסורות הפסיקה השונות ,עמדה בבסיס ההכלה של מסורות מגוונות בספר
עצמו .עיקר המאמר עוסק בשימוש בספר ה'זוהר' ב'בית יוסף' ,שימוש שלדעת
תא–שמע נועד ליצור לגיטימציה לפסיקותיו של ר' יוסף קארו בקרב היהודים
הרומניוטים .בחלקו הראשון של המאמר ,שהוא מעין מבוא לדיון בשימוש
ב'זוהר' ,נדרש תא–שמע לשימוש בכתביהם של פוסקי הלכה אשכנזים ב'בית
יוסף' .לטענתו עשה בהם ר' יוסף קארו שימוש רב בחיבורו ,כך שעקרונות
ההלכה נקבעו על פי פסיקה ספרדית של שלושת עמודי ההוראה (הרי"ף [ר'
יצחק אלפסי] ,הרא"ש [ר' אשר בן יחיאל] והרמב"ם [ר' משה בן מימון]) ,אך פרטי
ההלכה נקבעו על פי הנהגים האשכנזיים ,וזאת במטרה להפוך את 'בית יוסף'
לספר פסיקה שיהיה מקובל על יהודי אשכנז .תא–שמע הקפיד להבהיר כי אין
הוא סבור ששאיפותיו הציבוריות של ר' יוסף קארו הטו אותו משיקולים הלכתיים
ענייניים 7,אולם הוא ראה בשאיפה להתקבל על כלל הקהלים ,תוך שימוש
בספרות ההלכתית המקובלת ברחבי העולם היהודי ,אבן יסוד לבחירותיו
הספרותיות והמבניות של ר' יוסף קארו.
טענותיו של תא–שמע באשר להלכה האשכנזית שבספר 'בית יוסף' הוצגו
כהערות והנחות ,ללא בחינה אמפירית ,וכאמור לא היו עיקר מאמרו .את טענתו
המרכזית בדבר מטרות השימוש ב'זוהר' כבר הפריך בועז הוס 8,והוא הוכיח כי
ר' יוסף קארו השתמש במקורות ה'זוהר' כדי לחזק את מעמדה של ההלכה הנוהגת
בקרב יהודי ספרד ,בעיקר כנגד פסיקותיהם של הרא"ש ובנו בעל ה'טורים'
במקומות ששיטותיהם משקפות מסורת שונה 9.עם זאת למאמרו של תא–שמע
חשיבות רבה ,מפני שנעשה בו לראשונה ניסיון לבחון את 'בית יוסף' ואת יעדיו
כמכלול אחד (אף שעיקר דבריו נוגעים לחלק 'אורח חיים' ,ותא–שמע ציין זאת
במפורש ,)10ולהבהיר את משמעות השימוש במגוון מקורות הלכתיים מרחבי
העולם היהודי.
 6המאמר פורסם אז בכתב־העת 'תרביץ' .ההפניות שלהלן
מכוונות להדפסה החוזרת של המאמר בספרו של תא־שמע
משנת .2001
 7תא־שמע ,עמ' .94 -93
 8הוס ,עמ'  ,168הערה .121
 9שם ,עמ'  .168-166רשימה של דוגמאות לשימוש של 'בית יוסף'
ב'זוהר' כנגד שיטת ה'טור' ראו :שם ,עמ'  ,168הערה .120
 10תא־שמע ,עמ' .91
12
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השערותיו של תא–שמע היו עבורי נקודת מוצא בבואי לבחון את השימוש
בכתבי פוסקים אשכנזים ב'בית יוסף' .המחקר שלי החל במיפוי של השימוש
שעשה ר' יוסף קארו בכלל הפוסקים שקדמו לו .זאת על מנת לבחון את
השימוש בפוסקים אשכנזים בהקשרו ,ולהעריך את משמעות הנתונים באשר
אליהם לאור תוצאות מיפוי זה ומתוך התייחסות כוללת לספרייתו של ר' יוסף
11
קארו ולתודעת הספרייה שלו.
גודלו העצום של 'בית יוסף' אינו מאפשר לבצע בדיקה מדוקדקת של אופני
השימוש בדבריהם של פוסקים שונים בחיבור כולו בבת אחת ,ועל כן תחמתי
את הבדיקה האמפירית לחטיבה מוגבלת .החטיבה שנבחרה היא זו העוסקת
בהלכות נידה וטבילה :סימנים קפג-ר בחלק 'יורה דעה' .חטיבה הלכתית
זו תחומה ומוגדרת ,אך גדולה דייה כדי לספק מידע רב שאינו רק אקראי
על שיטות העבודה של ר' יוסף קארו במה שנוגע לפוסקים האשכנזים .כיוון
שבחטיבה זו הבדלים ידועים בשיטות הפסיקה של העדות השונות ,יש ערך
מוסף לבחירה בה כמקרה מבחן.
 11שוחטמן ולביא כבר עסקו במקורותיו ובספרייתו של ר' יוסף
קארו ,אך מטרותיהם שונות מאלה העומדות לנגד עיניי
במחקר הנוכחי ,ועל כן לא הנהירו את הנושאים הנדונים כאן.
שוחטמן הפנה למקורותיו של ר' יוסף קארו בכתיבת חלק
'חושן משפט' של 'בית יוסף' ,וזאת לדבריו כהמשך לעבודתו
של ר' יוסף קארו עצמו ,שהצהיר על שאיפתו לאפשר ללומד
לעיין בדבריהם של כל הפוסקים בכל סוגיה .ראו :שוחטמן,
עמ' יג-יד .שוחטמן סידר את ספרו על פי סימני ה'טור' ,ולצד
כל סימן הביא רשימה של המקורות הרלוונטיים .הוא כלל לא
ניסה להציג תמונה כללית של עבודתו של ר' יוסף קארו .לביא
ניסה ליצור תמונה כללית של ספרייתו של ר' יוסף קארו ,והציע
במאמרו הבחנות חשובות רבות .הוא הסביר באריכות את
החשיבות שבהכרת ספרייתו של ר' יוסף קארו ללימוד דבריו
(לביא ,עמ'  ,)26 -23הבחין בין ספרים שר' יוסף קארו ציטט
מהם ישירות לבין ספרים שהוא התייחס לאמור בהם מבלי
שהיו בידיו (שם ,עמ'  ,)26והיה מודע לחשיבות הניסיון לברר
מה טיבו של העותק של כל ספר שהיה בידי ר' יוסף קארו ואם
היה זה עותק נדפס (שם ,עמ'  .)39 -33אולם אף שהיה מודע
לעובדה שהספרייה לא הייתה סטטית אלא השתנתה וגדלה
לאורך שנות עבודתו של ר' יוסף קארו (שם ,עמ'  ,)22הוא בחר
בכוונה שלא להבחין בין המקורות המופיעים בכתביו השונים
(שם ,עמ'  )26ויצר רשימה של הספרים שהייתה לר' יוסף
קארו גישה ישירה אליהם בשלב כלשהו (שם ,עמ' .)42 -34
הוא לא התייחס ברשימה זו לתוכן השימוש של ר' יוסף קארו
ּבַספרים או להיקפו.
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בבואנו לבחון את שיטות עבודתו של ר' יוסף קארו ואת תודעת הספרייה
שלו ,יש חשיבות רבה להבחנה בין דבריהם של פוסקים שהוא ציטט באופן
ישיר או הביא באופן ישיר את דעתם ,לבין פוסקים שהוא כתב את דעתם כפי
שצוטטה או הובאה בדבריהם של אחרים .בחטיבה הנדונה מובאים דבריהם
של שלושים ואחד פוסקים באופן ישיר .נוסף על כך ונוסף על המקרים הרבים
שבהם דעותיהם של אותם פוסקים מובאות כמובאה משנית על בסיס דברי פוסק
אחר מבין שלושים ואחד פוסקים אלו ,מובאים כמובאה משנית בדברי ר' יוסף
קארו בחטיבה זו של 'בית יוסף' דבריהם של שלושים וארבעה פוסקים נוספים.
רישום מלא של כל ההבאות הישירות של דעות הפוסקים בחטיבה זו יוצר
רשימה של למעלה מ– 1,400מקרים .זהו מספר גדול דיו כדי לאפיין שימוש
בפוסקים שונים ,אף על פי שביחס לחיבור בכללותו מדובר בחטיבה מצומצמת
בלבד .כל הנתונים שיובאו להלן מתייחסים אך ורק לחטיבה זו .מטבע הדברים
המיפוי של השימוש בכתבי פוסקים מעלה נושאים רבים שראויים לדיון ,אך
רק אחד מהם יידון כאן :השפעת הדפוס על כתיבת 'בית יוסף'.
להלן רשימת המקורות שר' יוסף קארו השתמש בהם באופן ישיר ,על פי
חלוקה למרחבים הגאוגרפיים–ההלכתיים שבהם נוצרו 12.המקורות ששמם
מודגש כבר היו מודפסים בזמן כתיבת חלק זה של 'בית יוסף':
ספרד:

צפון אפריקה:
פרובנס:
צרפת:

אשכנז:

רשב"א (ר' שלמה בן אברהם אבן אדרת) ,רא"ש' ,מגיד
משנה' (ר' וידאל די טולוזא) ,רבנו ירוחם (בן משולם),
ר"ן (ר' נסים בן ר' ראובן גירונדי) ,רמב"ן (ר' משה בן
נחמן) ,ריטב"א (ר' יום טוב בן אברהם אשבילי) ,רז"ה (ר'
זרחיה הלוי) ,רבנו יונה (גירונדי)' ,זוהר'.
רמב"ם ,רי"ף ,רבנו חננאל (בן חושיאל) ,רשב"ץ (ר'
שמעון בן צמח דוראן) ,ריב"ש (ר' יצחק בר ששת ּבֶרפֶת).
ראב"ד (ר' אברהם בן דוד מפושקיירה)' ,כלבו'.
רש"י ,סמ"ג ('ספר מצוות גדול' ,ר' משה מקוצי) ,תוספות,
'ספר התרומה' (ר' ברוך בן יצחק) ,סמ"ק ('ספר מצוות
קטן' ,ר' יצחק מקורביל) ,ר"ש (ר' שמשון) משנץ.
'מרדכי' (ר' מרדכי בן הלל)' ,הגהות מימוניות' (ר' מאיר
הכהן מרוטנבורג) ,ר' ישראל איסרליין' ,רוקח' (ר' אלעזר
 12רשימת הספרים בכל מרחב מסודרת בסדר יורד ,על פי מספר
המקרים שבהם השתמש ר' יוסף קארו באותו הספר ,כך שהספר
הראשון בכל רשימה הוא זה שנעשה בו השימוש הרב ביותר.
לפירוט מלא של תוצאות המיפוי ראו :קלמן ,עמ' .44-14
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איטליה:

מוורמייזא)' ,הגהות אׁשֵ רי'(' ,חידושי) אגודה' (ר' יעקב
וייל).
'אגור' (ר' יעקב לנדא) ,מהרי"ק (ר' יוסף קולון).

נראה שהגישה של ר' יוסף קארו לכתביהם של פוסקי הלכה אשכנזים לא הייתה
קשורה בהכרח למפגש ממשי עם חכמים אשכנזים או צרפתים 13.כל הספרים
שהוא השתמש בהם בחטיבה זו של 'בית יוסף' ,ושנכתבו בצרפת ,באשכנז
ובאיטליה ,היו בידיו כנראה בדפוס .המסקנה שהדפוס היה אפיק מרכזי
להיכרותו של ר' יוסף קארו עם ספרות ההלכה ממרחבים יהודיים רחוקים ממנו
מהותית להבנתנו את צורת עבודתו ואת ההקשר של השימוש שלו בכתבי
פוסקים אשכנזים.
נוסף על ההשפעה הטכנית של הדפוס על הנגישות של כתבים הלכתיים
ממרחבים גאוגרפיים שונים המשתקפת מהנתונים ,עיון בדברי ר' יוסף קארו
לאור נושא הדפוס מציף קשרים בין תפיסת ההלכה העולה מן המטרות שקבע
לספרו ,לבין דגמים רעיוניים שחוקרי תהליך המעבר לתרבות דפוס הגדירו
כקשורים לתהליך .השינויים שחוללו האמצעים החדשים לייצור ספרים ,נבעו
מהתפתחויות בתפיסת הספר ואף הובילו להתפתחויות מפליגות ,שמתוארות
14
לעתים קרובות בביטוי מהפכת הדפוס.
 13כבר בהקדמה ל'בית יוסף' הציג ר' יוסף קארו את צרפת ואשכנז
כמרחב משותף מבחינה הלכתית' :ולהיות שכבר נודע שהרא"ש
והמרדכי והסמ"ג וסמ"ק וספר התרומה והגהות מיימון כולם
נמשכים אחר דברי התוספות על הרוב לכן אם בקצת מקומות לא
אכתוב דעתם אל יחשדני שומע כי כשאני כותב דעת התוספות
איני צריך לכתוב דעת הקדושים הללו שסתמם כפירושם'.
 14מאז פרסום ספרה המקיף של אייזנשטיין על מהפכת הדפוס,
בסוף שנות השבעים של המאה העשרים (אייזנשטיין ,מהפכת
הדפוס) ,ופרסום הגרסה המעובדת של מחקרה עבור הציבור
הרחב ,בראשית שנות השמונים של המאה (אייזנשטיין ,הדפוס
באירופה) ,היא נחשבה למייצגת גישה המזהה את התפתחות
הדפוס כמהפכה בעלת משמעויות נרחבות .אייזנשטיין טענה
שהמצאת הדפוס חוללה שינויים דרמטיים באופני איסוף
הידע ,לימודו והפצתו .לדבריה השינוי הטכנולוגי יצר שינוי
תודעתי ,וזה הוביל לרפורמציה הנוצרית ולמהפכות המדע
במאות הבאות .טענתה הייתה שמהפכת הדפוס אינה זוכה
במחקר ההיסטורי להכרה כמהפכה (אייזנשטיין ,מהפכת
הדפוס ,עמ'  .)42 -3בעשורים שחלפו מאז נמתחה ביקורת
על גישתה של אייזנשטיין מכיוונים מחקריים שונים .ביקרו
אותה למשל חוקרים שהדגישו את ההמשכיות בין התהליכים
פעמים ( 148תשע"ו)
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כאמור ר' יוסף קארו הדפיס את 'בית יוסף' בסופה של המאה הראשונה
להמצאת הדפוס של גוטנברג .אף לדעת המצדדים בהקדמת התהליכים
המיוחסים למהפכת הדפוס הייתה המהפכה בשלב זה בראשיתה .אולם כפי
שאוכיח להלן ,כאשר כתב ר' יוסף קארו את 'בית יוסף' הוא עצמו כבר היה מודע
ליכולות שמקנים הכלים החדשים 15.מודעות זו אפשרה לו להשתמש בתשתיות
שיצר עולם הדפוס באופן שהקדים כנראה את ההבנה של האוכלוסייה בכללה.
על פי מחקרי תרבות הדפוס מתברר שר' יוסף קארו הוא יוצא מן הכלל המעיד
על הכלל ,ושלא ניתן להסיק מהתייחסותו לעולם הדפוס מסקנות התקפות
לתפיסת הדפוס במחצית הראשונה של המאה השש עשרה .עם זאת בבואנו
שהתרחשו בעולם ההעתקות וכתבי־היד בסמוך להמצאת
הדפוס לבין הדפוס בראשיתו .מצד אחר נטען כנגדה שהדפוס
בראשיתו היה דומה להעתקת כתבי־היד יותר מאשר לדפוס
כפי שהוא נתפס בעינינו ,ושיש לאחר עד המאה השמונה
עשרה חלק מהתהליכים שלדברי אייזשטיין היו תולדה מידית
של הדפוס .ביקורת מכיוון נוסף דרשה לתת מקום משמעותי
יותר לגורמים נוספים ,מלבד הטכנולוגיה החדשה ,ביצירת
תהליכי השינוי בראשית העת החדשה .טענות אלו ואחרות
לא גרמו לאייזנשטיין לשנות את תפיסתה אף שנאותה לאמץ
מספר הסתייגויות .ראו :אייזנשטיין ,רטרוספקטיבה ,עמ' .89
מאמר זה הוא חלק מעימות בינה לבין ג'ונס ,שספרו המוערך
ערער על הנחותיה .ראו :ג'ונס ,טבע .ג'ונס אף הגיב על מאמרה
הנזכר של אייזנשטיין .ראו :ג'ונס ,תגובה .סיכום של התקבלות
התזה של אייזנשטיין ושל המתקפות עליה ראו :בראון,
לינדקוויסט ושוולין ,עמ'  .10 -1למרות הביקורות השונות
התקבלה במידה רבה טענתה המרכזית בדבר החשיבות
של הפניית המבט אל עבר השינויים הטכנולוגיים והשינויים
התודעתיים שהם טומנים בחובם ,ובאשר לחשיבות של בחינת
התהליכים הנוגעים לדפוס בקטגוריות כאלה.
 15רז־קרקוצקין כתב בכמה הזדמנויות על מודעותו של ר' יוסף
קארו לדפוס .ראו :רז־קרקוצקין ,משיחיות ,עמ'  ;315 -314רז־
קרקוצקין ,מצפת לוונציה ,עמ'  .97 -95אולם הוא תחם את
עיסוקו בנושא לכתיבת 'שולחן ערוך' .בהערת שוליים במאמרו
האחרון בנושא הוא אף כתב בפירוש על שינוי שחל בזמן שבין
כתיבת 'בית יוסף' לכתיבת 'שולחן ערוך' .ראו :רז־קרקוצקין,
משיחיות ,עמ'  ,312הערה  .13נראה שהנתונים שבמאמרי זה
מעידים כי מודעותו של ר' יוסף קארו לדפוס לא הייתה תופעה
חדשה שבאה לידי ביטוי בכתיבת 'שולחן ערוך' אלא תופעה
שנכחה בחייו כבר בעת כתיבת 'בית יוסף' .רז־קרקוצקין עצמו
היה ער למורכבות הנושא .ראו :רז־קרקוצקין ,משיחיות ,עמ'
 ,312הערה .17
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לחקור את עבודתו של ר' יוסף קארו עצמו אי אפשר להתעלם מהתייחסותו
לעולם הדפוס ולתרבותו המתהווה.
את המאפיינים המרכזיים של מהפכת הדפוס ניתן לחלק לשתי צלעות
המרכיבות יחד מבנה כולל .הצלע הראשונה היא היכולת לבחון במקביל
טקסטים רבים ושונים ולהשוות בין רעיונות שונים ,וכל זאת בלי צורך בנדודים
17
או בהון בלתי מצוי 16.כתוצאה מכך הייתה חזרה לבחינת טקסטים עתיקים,
וכך 'המוזות חזרו לצמיתות' 18,כלומר ניתן להפיץ ולהנציח מסורות קדומות
באופן שלא היה אפשרי קודם לכן.
הגדרתו של ר' יוסף קארו את הבאת סברותיהם של כל הפוסקים כמטרה של
ספרו משתלבת היטב בתיאור זה של תפיסת הידע שמאפשר הדפוס .תוצאות
המיפוי ,המוכיחות קשר ישיר בין הדפסת הספרים לשימוש בהם כחלק
מקורפוס שמאפשר בדיקת שיטות שונות בנושא זהה ,מתאימות אף הן לצלע
זו של הגדרת מהפכת הדפוס .הדפוס אִפשר לר' יוסף קארו ליצור דיון הלכתי
שכולל יצירות הלכתיות מתקופות ומאזורים גאוגרפיים שונים בהשקעה של
טרחה מועטה יחסית.
הצלע השנייה של המבנה המרכיב את מהפכת הדפוס היא השינויים המהותיים
שגרמו שני חידושים דרמטיים שמאפשר הדפוס :קפיצת מדרגה בכמות העותקים
של הספרים המודפסים והזהות בין העותקים השונים .הייצור ההמוני והאחיד
מאפשר הפצת ידע ויצירת הסכמה כללית סביב טקסטים משותפים ,הנמצאים
בידיהם של המלומדים 19.הסטנדרטיזציה של הספרים המודפסים הובילה להכרה
20
באפשרות לקבוע תקנים אחידים גם בתחומים שמעבר לטקסט.
המטרות שהציב ר' יוסף קארו לספרו בהקדמה ל'בית יוסף' מקבילות גם לפן
זה של מהפכת הדפוס .הבאת שיטותיהם של כל הפוסקים נועדה לייצר פסיקת
הלכה אחידה בכל רחבי העולם היהודי לאור מכלול הדעות הקיימות בכל
16
17

18

19
20

אייזנשטיין ,מהפכת הדפוס ,עמ'  ;218-217 ,75-74בלייר ,עמ' .47
אייזנשטיין ,מהפכת הדפוס ,עמ'  .195-191בלייר חידדה את
תחושת האבדן שמובילה לעיסוק בטקסטים עתיקים  -ההבנה
שטקסטים רבים אבדו בשל חוסר המודעות מובילה לרצון לשמר
את הטקסטים שעדיין נגישים .ראו :בלייר ,עמ' .47
כך תרגמה אליאב־פלדון את מטבע הלשון של אייזנשטיין
‘ .’The muses returned to stayראו :אליאב־פלדון ,עמ' ;48
אייזנשטיין ,מהפכת הדפוס ,עמ'  ;182הרעיון נדון גם בהמשך
שם ,עמ'  .191אייזנשטיין טבעה את הביטוי כבר במאמר
מוקדם .ראו :אייזנשטיין ,רנסנס.
אייזנשטיין ,מהפכת הדפוס ,עמ' .88 -80
ג'ונס ,טבע ,עמ' .10
פעמים ( 148תשע"ו)

17

נושא .יעד זה הוא תיקון לתמונת המצב הקשה שהציג בראש דבריו בהקדמה,
שלפיה התפצלות הפסיקה היא שבר הנובע מקשיי הגלות .ר' יוסף קארו ביקש
לחזור למצב שבו יש לעם היהודי תורה אחת יחידה וברורה ,שלפיה נוהגים
כולם .כדי להשיג מטרה זו הצהיר שפסיקת הלכה בספרו תובא כמסקנה לאור
כל הדעות הקיימות ,ולכן תהפוך למחייבת .ר' יוסף קארו שאף אם כן ליצור
21
באמצעות ספרו סטנדרטיזציה בעולם ההלכה היהודי.
המודעות של ר' יוסף קארו לעָצמה של הסטנדרטיזציה שיוצר הדפוס באה
לידי ביטוי בפסקה אחרת בהקדמה לספר .בהמשך לרשימת ספרים שיכלול
בחיבורו כתב:
והנה בא לידי קצת תשובות הרשב"א כתובות בעט ברזל ועופרת בדפוס
וכתוב בתחילתן שהם תשובות הרמב"ן .וכשאני כותב מאותן תשובות אע"פ
שאני יודע שהיא תשובת הרשב"א אני כותב כתוב בתשובות להרמב"ן לפי
שספרי הדפוס מצויים ביד כל אדם ומי שירצה לעיין לשון התשובה עצמה
יוכל לעמוד עליה.
בשורות אלה העיד ר' יוסף קארו בפירוש על קיומם של ספרים מודפסים בידיו,
והתייחס אליהם כאל בעלי מאפיינים ייחודיים הנובעים מהיותם מודפסים .הוא
הבהיר כי ידוע לו בוודאות שבספר שלפניו נדפסו תשובות של הרשב"א ,אף
שבפתח הספר נכתב שהוא כולל תשובות של הרמב"ן ,רבו המובהק של הרשב"א.
בהקדמתו ביקש ר' יוסף קארו להסב את תשומת לבו של הקורא לכך שההפניות
לטקסט זה יהיו על פי הכתוב בספר המודפס ,אף שהפניות כאלה עשויות
להטעות בזיהוי מחבר הטקסט .בחירה זו משקפת מודעות מרתקת להשלכות
של טכנולוגיית הדפוס :מחד גיסא הבנת הבעייתיות שבהפצת טעויות אחידות
במהירות וביעילות רבה יותר מאי פעם 22,ומאידך גיסא הכרה בעצמת האחידות
שיוצר הדפוס; מפסקה זו עולה שר' יוסף קארו היה מודע לכך שהכותר של ספר
הוא בעל משמעות ,ושיש ליצור מינוח המתייחס לסטנדרטיזציה ,ושמאפשר
שיח משותף על טקסט ,אפילו בשעה שמינוח זה מטעה ביודעין .ההסבר של ר'
 21בפן זה של היחס בין עבודתו של ר' יוסף קארו לבין מהפכת
הדפוס עסק רז־קרקוצקין בכתיבתו על 'שולחן ערוך' .ראו :רז־
קרקוצקין ,צנזורה ,עמ'  ;63 -62רז־קרקוצקין ,מצפת לוונציה,
עמ'  ;97רז־קרקוצקין ,משיחיות ,עמ'  .312 -309כאמור רז־
קרקוצקין לא ראה ב'בית יוסף' חלק מתהליך זה .ראו :רז־
קרקוצקין ,משיחיות ,עמ'  311ולעיל הערה .15
 22אייזנשטיין ,מהפכת הדפוס ,עמ' .568 -567
18
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דבורה מורג (נולדה בנחלת–יהודה' ,)1949 ,שולחן ערוך' ,מיצב בגלריה 'קלישר' ,תל–אביב.2005 ,
מערכות כלי שולחן ,בד יוטה ,חוטי מתכת ,נורות תאורה .תיעוד של זיכרון ילדות של האמנית,
שבבית הוריה ,שהיו ניצולי שואה ,לא התקיימו ארוחות חג  -הן היו מושבתות מיד בתחילתן בבכי
של ההורים (על פי דנה גילרמן' ,אין הרבה נחת' ,כלכליסט 25 ,באוגוסט )2010
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יוסף קארו בדבר המניע שלו לנקוט את האסטרטגיה שנקט' ,ספרי הדפוס מצויים
ביד כל אדם ומי שירצה לעיין לשון התשובה עצמה יוכל לעמוד עליה' ,מעיד
על ההבנה שניתן וחשוב ליצור כללי הפניה ושיטות ציטוט שיאפשרו תקשורת
בין לומדים ובחינה הדדית של טקסטים .ר' יוסף קארו ציפה לשיח בין לומדים
23
שיקראו בספרו ,ובהתאם לכך הוא ראה לנכון ליצור טקסט שיאפשר שיח כזה.
פסקה זו מבהירה כי מודעותו של ר' יוסף קארו למשמעויות של מדיום הדפוס
השפיעה על צורת עבודתו בפועל אפילו ברובד של ניסוח הטקסט.
הבנה זו של העָצמה הגלומה באפשרות להפיץ טקסט אחיד במהירות הביאה
את ר' יוסף קארו לנקוט פעולות מעשיות לשם הדפסת ארבעת חלקי 'בית יוסף'
במהירות בבתי דפוס איטלקיים .בשלב מוקדם זה של עולם הדפוס ,עדיין לא
הייתה מובנת מאליה כתיבה של ספר להדפסה מידית .רוב הספרים שהודפסו
בשלב זה היו ספרים שמחבריהם כבר לא היו בחיים ,ושכבר נעשה בהם שימוש
24
נרחב ,שצמצם את הסיכון הכלכלי שבהפקת הגרסה המודפסת.
מטרתו הפרקטית של ר' יוסף קארו  -להפיץ במהירות טקסט אחיד שיהפוך
למחייב בקהילות השונות  -מבוססת על מדיום הדפוס ,ולא הייתה אפשרית
באותו האופן בלעדיו .האימננטיות של הדפוס בתהליך נוכחת בעולמו של
ר' יוסף קארו גם בדברים של המגיד שלו שיש בהם התייחסות ישירה לדפוס,
ושחוזרים בכמה וריאציות' :ואזכך לגמור כל חיבורך בלי שום טעות ולהדפיסם
ולפשטם בכל גבול ישראל עמי' 25.הדפסת הספר הייתה אם כן חלק מתהליך
היצירה ושלב הכרחי בהגשמת יעדיו של החיבור ולא רק דרך להפצתו .עדותו
של ר' יוסף קארו בחתימת החלק האחרון של 'בית יוסף' על כך שעריכתו הסופית
הושלמה רק בשנת  26,1554כששני הכרכים הראשונים של החיבור כבר היו
27
מודפסים ,מוכיחה עד כמה הייתה ההדפסה משולבת בתהליך הכתיבה.
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אייזנשטיין עמדה על קיומו של קשר כזה באמצעות הדפוס.
ראו :אייזנשטיין ,מהפכת הדפוס ,עמ'  .631ג'ונס ביקר אותה
על כך .ראו :ג'ונס ,תגובה ,עמ' .115
גלינסקי ,עמ' .35
קארו ,מגיד מישרים ,דף לד ע"ד .על המגיד ראו בהרחבה:
ורבלובסקי ,עמ'  ,102ושם צוטטה מובאה זו ,וכן הובאה עם
מובאות דומות אצל תא־שמע ,עמ' .89
קארו ,בית יוסף ,חושן משפט ,סימן תכו.
יש בנתונים אלו כדי להפריך את התזה שהציע זנה ,שר' יוסף
קארו שלח לאיטליה את שליחו ר' משה ן' שושן עם החיבור
כולו ,ושהפיצול בין הדפסת שני הכרכים הראשונים להדפסת
השניים האחרונים היה תוצאה של משא ומתן מורכב או
של קשיים טכניים .ראו :זנה ,שושן .על פי דבריי לא ייתכן
שהחיבור במלואו נשלח לאיטליה בטרם הודפס הכרך הראשון,
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העובדה שר' יוסף קארו מינה שליחים שיטפלו בהדפסת הכרכים הראשונים
עוד בטרם השלים את העריכה ,מלמדת על החשיבות שייחס להדפסה מהירה
של חלקי הספר שכבר הושלמה עריכתם ,וכן על מודעותו במהלך הכתיבה
והעריכה למאפייני הדפוס.
ממכלול הדברים עולה כי החשיפה לדפוס והבנת כוחו של מדיום חדש זה
אימננטיות לכתיבת 'בית יוסף' .המטרות העומדות בתשתית הספר  -כינוס כל
השיטות ההלכתיות ודיון בהן מצד אחד ויצירת פסיקת הלכה אחידה ומחייבת
מצד שני  -מקבילות לשתי הצלעות של מהפכת הדפוס .העובדה שהספרות
האשכנזית שר' יוסף קארו ציטט באופן ישיר בחטיבה הנדונה כאן הייתה כולה
מודפסת ,מחדדת את ההשפעה של עולם הדפוס על 'בית יוסף' כפי שהוא
לפנינו .ערנות לנתון זה גם מחדדת את הקשר שבין עולם הדפוס לבין יחסו
האחיד של ר' יוסף קארו לשיטות הפסיקה השונות .על אף הבדלים מהותיים
ביניהם על בסיס פערי תרבות שמקורם גאוגרפי ,התייחס ר' יוסף קארו לכל
החיבורים שבידיו כחלק מקורפוס שבכתב ,מבלי לייחס חשיבות למקורם.
נראה כי התייחסותו של ר' יוסף קארו אל העולם היהודי כאל מרחב אחד
שיכולה לחול בו הלכה אחידה לא הייתה בעיקרה טקטיקה שמטרתה להכפיף
את כל התפוצות לפסיקתו ,אלא תפיסת עולם .מדיום הדפוס אִפשר לגשר
על מרחקים גאוגרפיים ולייצר שיח בין רחוקים על בסיס טקסטים הנפוצים
אצל כולם .ר' יוסף קארו ,שהיה מודע לכך ,השכיל לנצל את הנגישות למגוון
טקסטים רחב שסיפקה לו הדפסתם של ספרים מרחבי הפזורה היהודית .שטף
הספרים הנדפסים במדיום החדש הוא כנראה גם הרקע לתחושתו שיש לו גישה
לכלל הפוסקים הקיימים ולהבניית תודעת הספרייה הכוללת 29שלו.
קליטת מסורות אשכנזיות באמצעות הדפוס דווקא ,יכולה להסביר גם את
יחסו של ר' יוסף קארו לכתיבה ההלכתית האשכנזית .בהביאו בהקדמתו לחיבור
את רשימת הספרים שיכלול בספרו הוא לא הפריד בין ספרים מהמרחב הספרדי
לספרים מהמרחב האשכנזי; הספרים כולם מופיעים ברשימה רציפה ללא
חלוקה על פי מקורם הגאוגרפי .מיפוי השימוש בשיטות שמקורן במרחבים
שכן עריכת החיבור נשלמה רק ארבע שנים לאחר שהסתיימה
הדפסתו של כרך זה .זנה חזר במאמר נוסף על הרעיון שכל
ארבעת חלקי 'בית יוסף' הם יחידה אחת ,שפיצולה טכני
בלבד .ראו :זנה ,טיולים ,עמ' ריד .אך נראה שטענה זו אינה
עומדת במבחן ההתאמה לדבריו של ר' יוסף קארו עצמו.
 28על אף התהיות על חלק מהתזה של זנה ,אין לפקפק בעובדת
שליחותו של ר' משה ן' שושן בשם ר' יוסף קארו .ראו :זנה,
שושן ,עמ' .514
 29ראו לעיל ,הערה .5
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יהודיים שאינם המרחב שבו צמח מלמד שר' יוסף קארו לא נטה לנמק מחלוקות
30
הלכתיות בנימוקים גאוגרפיים.
כמו כן מגלה המיפוי שביצעתי שקיים פער משמעותי במידת השימוש
של ר' יוסף קארו בכתביהם של פוסקים מאזורים גאוגרפיים שונים ,ושהפוסקים
מהמרחב הספרדי והצפון אפריקאי הם הדומיננטיים בספרו ,לפחות בחטיבה
שבה עסקתי .ריבוי החומר מהמרחב הספרדי אינו מוגבל לשימוש בכתבי שלושת
עמודי ההוראה שעליהם הצהיר בהקדמה ל'בית יוסף'; ר' יוסף קארו השתמש
במגוון רחב של פוסקים ספרדים בכל דרגות השימוש  -מהשימוש הנרחב בכתבי
הרשב"א ועד שימוש נקודתי מצומצם בכתביהם של כמה פוסקים .עוד עולה כי
לספרי הלכה שמקורם בצרפת ובפרובנס מקום משמעותי בחטיבה זו של 'בית
יוסף' ,וראוי לתת על כך את הדעת ,במיוחד לאור ההנחה השגורה בדבר מיעוט
היצירה ההלכתית הצרפתית ביחס לזו האשכנזית.
המקרים שבהם בחר ר' יוסף קארו לנמק הבדלי מנהגים בין מסורות שונות
בנימוק שמקור המנהגים הללו באזורים שונים ,הם מקרים שבהם לא מצא מקור
טקסטואלי לאמור בחיבורים האשכנזיים ,ושיש בהם חומרה אשכנזית שמעבר
לדין .העובדה שמדובר בחומרה ולא במחלוקת על מהותו של הדין הבסיסי אפשרה
לר' יוסף קארו להתייחס אל חריגות אלה בהתאם לדין התלמודי  -שהזכיר בפירוש
בהקדמתו לחיבור  -בעניין מקום שנהגו להחמיר בו בדין מסוים .על פי דין תלמודי
זה אנשי המקום מחויבים להחזיק בחומרה אף אם הם יודעים שאין זו שורת הדין.
אם כן אין כאן התייחסות מובחנת לכתיבה הלכתית מהמרחב האשכנזי  -כלל
תלמודי זה חל באותה המידה על כל קהילה ,קטנה ככל שתהיה ,בכל מקרה שיש
בו חומרה שקיבלה עליה מעבר להלכה .התייחסות זו של ר' יוסף קארו מתאימה
לתמונה שהציג אמנון רז–קרקוצקין באשר לתפיסתו של ר' יוסף קארו בשלב מאוחר
יותר 31.רז–קרקוצקין טען כי ר' יוסף קארו כתב מתוך מחשבה על קהילה מדומיינת
המאוחדת סביב החוק היהודי ,ולדבריו קהילה זו ,חסרת הגבולות הגאוגרפיים ,היא
הקהילה שעבורה כתב .לאור הדברים שלעיל נראה שתודעה כזו הדריכה את ר'
יוסף קארו כבר בכתיבת 'בית יוסף' ,ושיש לה קשר הדוק למדיום הדפוס.
העובדה שר' יוסף קארו לא התייחס אל הכתיבה ההלכתית האשכנזית
כאל ספרות בעלת מתודות פסיקה משלה ,שיכולות להתקיים במקביל לעולם
 30אף שהוא עשה זאת במקרים שבהם לא מצא הסבר אחר לפער
בין שיטת הפסיקה שמצא בספרים שמקורם באשכנז לבין
שיטת הפסיקה המוכרת לו .ראו :קלמן ,עמ' .72-70 ,59-57
 31רז־קרקוצקין נשען על התפיסה של בנדיקט אנדרסון באשר
ללאומיות .ראו :רז־קרקוצקין ,משיחיות ,עמ'  ;315רז־
קרקוצקין ,מצפת לוונציה ,עמ' .97
22
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הפסיקה שבו צמח ,עשויה להיות דווקא אחד הגורמים לקושי להכיל את
ההלכה האשכנזית באופן שיהיה מקובל על יהודי אשכנז .השימוש בספרות
ההלכתית שמקורה באשכנז נעשה על בסיס תפיסה הרואה במכלול הכתיבה
ההלכתית שדה אחד ,ותוך החלת עקרונות החשיבה והפסיקה ההלכתיים של
המרחב שבו צמח ר' יוסף קארו על החיבורים ההלכתיים כולם .הוא לא הסביר
חריגות אשכנזיות מהדין המוכר לו או מהדין שנראה לו תוצאה ישירה של
המקורות התלמודיים ,כנובעות משיטת פסיקה העומדת בפני עצמה ,אלא ראה
בחריגות אלה חומרות נקודתיות .זהו גם ההקשר שבו ,במקרים מועטים יחסית,
הזכיר ר' יוסף קארו את מקורם הגאוגרפי של הדברים שאינם תואמים את ההיגיון
ההלכתי המוכר לו .הניסוחים המעטים הנוגעים למוצאו של הפוסק מאפילים
על המקרים הרבים פי כמה שבהם הכיל ר' יוסף קארו את שיטת הפוסקים
האשכנזים ללא הסתייגויות .נראה שדווקא ההתייחסות לפוסקים כמחייבים בלי
קשר למיקומם הגאוגרפי ,היא שגרמה לר' יוסף קארו להידרש במקרים אלו
לשיקולים גאוגרפיים.
מסתבר שהעימותים הטקסטואליים נבעו באופן פרדוקסלי מן הכבוד הרב
שרחש ר' יוסף קארו לשיטות הלכתיות שהיו זרות לו ,ושלמד עליהן מתוך
הספרים שבידיו .המחויבות הבסיסית לעמדות ההלכתיות שבספרים שיש להם
סמכות ,בלי להתייחס למקום היווצרותם ,היא שהובילה להצפת פערי התרבות
ההלכתית במקרים המעטים שבהם המסורות ההלכתיות סותרות ,ושר' יוסף
קארו לא מצא בהם דרך אחרת ליישב את הסתירה .התוצאה המתקבלת היא
שימוש רב בכתיבה הלכתית אשכנזית כחלק מעולם ההלכה הגלובלי מחד
גיסא ,והכפפת ההתייחסות אליה לתמונת העולם ההלכתית הכוללת שאינה
אשכנזית מאידך גיסא.
בשלב הראשוני הנוכחי של חקר 'בית יוסף' ודרכי עבודתו של ר' יוסף קארו
כל מסקנה היא בהכרח מוגבלת ונתונה לשינויים .עם זאת נראה כי ניתן להצביע
בביטחון על קשר מהותי בין עולם הדפוס ותרבותו ליצירת 'בית יוסף' .הדפוס
כאמצעי טכני יצר תשתית לאיסוף המקיף של המקורות ההלכתיים בידי ר'
יוסף קארו ,ואף אִפשר לו להפיץ במהירות ספר הלכתי רב ממדים .תרבות
הדפוס ,הכוללת רעיונות הנוגעים לאיסוף ולמיון של כתבים קיימים וליצירת
סטנדרטיזציה ,ושנושאת בכנפיה תפיסת גלובליות ,משוקעת אף היא ביסודו
של 'בית יוסף' .למרות הזמן הקצר יחסית שחלף מהמצאת הדפוס של גוטנברג
ועד ראשית פעילותו של ר' יוסף קארו ,הוא גילה מודעות מרחיקת לכת לכוחו
של הדפוס ולהשפעתו .מודעות זו אפשרה לו לפעול באופן אפקטיווי במסגרת
המדיום החדש וליצור ספרים שהם קו פרשת מים בהיסטוריה של ההלכה
היהודית.
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