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פתח דבר
מאת השנים שלפני התבססות המרכז התרבותי בצפת ,סביב אמצע המאה השש
עשרה ,היא תקופה רבת אירועים ,היסטוריים ותרבותיים כאחד .דומה כי אפשר
לדבר על האצת ההיסטוריה בתקופה זו .באמצע המאה החמש עשרה ,עם נפילת
קונסטנטינופוליס ,כבשו התורכים את מעוז הנצרות האורתודוקסית .כארבעים
שנה אחר כך כבשו הספרדים את כל שטחו של חצי האי האיברי מידי המוסלמים,
ובעקבות הכיבוש באו הגירושים של יהודים ומוסלמים מחצי האי .בשנת גירוש
ספרד ,1492 ,התגלתה יבשת חדשה ,אמריקה ,ועולמות חדשים נחשפו לעיני
הכובשים האירופים .מבחינה תרבותית הניע כיבוש האימפריה הביזנטית מלומדים
נוצרים לנדוד מערבה ,והם הביאו איתם כתבי יד יווניים שלא היו ידועים קודם לכן
באירופה המערבית .תרגומם ללטינית של חיבורים השייכים בעיקרם לספרויות
פגניות – פילוסופיות ואוקולטיות – בידי מרסיליו פיצ'ינו היא אחת הסיבות
העיקריות להופעת הרנסנס בפירנצה .לעיר זו גם הגיעו מלומדים יהודים ומומרים
מאזורים שונים :ר' אליהו דל מדיגו מקאנדיה ,פלוויוס מיתרידטס מסיציליה ,ור'
יוחנן אלימנו ,יליד איטליה ,שהיה בקי מאוד בספרויות הפילוסופיות ,הקבליות
והמגיות .בד בבד פעלו בצפון איטליה ,לפני הגירוש ולאחריו ,ר' יצחק אברבנאל
ובנו יהודה (ליאונה אבראו) ועוד כמה מקובלים ספרדים .מפגשים אלה בין
תרבויות האיצו את היצירה בתחומים שונים :הגות ,אומנות וספרות .סוגי ידע
מגוונים שהגיעו ממקורות שונים ִהפרו זה את זה ,הובילו לארגון חדש של מערכות
ידע וממילא להיווצרות תפיסות חדשות ,ותוך זמן קצר השפיעו השפעה ניכרת על
התרבות האירופית.
כחמישים שנים לאחר גירוש ספרד אפשר להבחין בתהליך דומה בצפת .עיר
קטנה ופרובינציאלית זו הפכה במהלך שני עשורים למרכז יצירתי פורה בכמה
תחומים :הלכה ,קבלה ,שירה ופרשנות .אל צפת הגיעו אנשי הלכה ומקובלים
ספרדים שכמה מהם שהו קודם לכן באימפריה הביזנטית ,מקובלים איטלקים וצפון
אפריקנים אחדים ,ואף חכמים אשכנזים מעטים .ריכוזם במקום קטן מאוד יצר
זוויות הסתכלות חדשות ,ועל כמה מהן נעמוד להלן ,בחלק השלישי.
11
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כמו ברנסנס האיטלקי ,שהעלה לקדמת הבמה ההגותית חיבורים עתיקים
שנחשבו בעלי סמכות גדולה מאוד ,גם בצפת עלתה ההתעניינות בחיבורים שנחשבו
עתיקים – המשנה והספרות הזוהרית .ואולם ,שלא כמו ברנסנס האיטלקי ,חכמי
צפת האמינו שהם לא רק חיים באזור הגאוגרפי שבו נוצרו ,לדעתם ,שני החיבורים,
אלא גם יכולים להשתטח על קברם של המחברים הקדומים ולקבל השראה מהם.
בדומה להשפעת הרנסנס האיטלקי באירופה ,גם היצירות הצפתיות השונות
השפיעו תוך זמן קצר השפעה נרחבת ומעמיקה על התרבות היהודית לדורותיה.
בשני המקרים היצירתיות קשורה לאישים בעלי מעוף חריג ,שהצליחו ליצור
יצירות חדשניות אך בד בבד גם חשובות לתרבויות שבמסגרתן הם פעלו .זאת
ועוד ,בשני מרכזי התרבות ,בצפת ובצפון איטליה ,אפשר לזהות אישים שיצרו
ביותר מאשר תחום יצירה רחב אחד ,כגון ליאונרדו דה וינצ'י באיטליה וצרפת ור'
יוסף קארו באימפריה העות'מאנית ואחר כך בצפת .שיעור קומתם לא בלט רק
בתקופה מסוימת אלא שרד את חילופי העיתים .לדעתי ,שתי דוגמאות אלה הן חלק
מהיסטוריה אינטראקטיבית ,המשקפת כמה התפתחויות בו-זמניות מפתיעות ,ולא
רק תיאור של מאורעות המשתלשלים בתהליך היסטורי חד-קווי.
מגוון המפגשים התרבותיים בין חכמי ישראל מכל העדות ,הן בינם לבין עצמם
הן בינם לבין תרבויות הסביבה ,שאירעו לאחר גירוש ספרד והניידות שבאה
בעקבותיו ,חשובים להבנת יצירתם ופעילותם .על כך יש להוסיף את המתחים,
1
המחלוקות והפולמוסים אשר נוצרו בשל כך וניכרים יפה בתחומים שונים.
נושאים אלה ,הניתנים לבדיקה ולניתוח ,מערערים על האחידות המחשבתית או
הפסיכולוגית שמייחסים החוקרים ,במפורש או במובלע ,לשני דורות של מחברים.
כמה מן היצירות הצפתיות מתאפיינות בהיקף ,בגיוון ,במורכבות ובתחכום
רב – במיוחד אלה של ר' יוסף קארו .משום כך היה צורך בכמה חוקרים כדי להציג
את יצירתו של מרן במלוא היקפה ,בעמקות מכאן ומתוך פנייה לציבור הרחב
1

Moshe Idel, ‘Encounters between Spanish and Italian Kabbalists in the
Generation of the Expulsionʼ, Crisis and Creativity in the Sephardic World,
1391–1648, ed. Benjamin R. Gampel, New York 1997, pp. 189–222; idem, ‘Italy
in Safed, Safed in Italy: Toward an Interactive History of Sixteenth-Century
Kabbalahʼ, Cultural Intermediaries, eds. David B. Ruderman and Giuseppe
Veltri, Philadelphia 2004, pp. 239–269; idem, ‘On Mobility, Individuals and
Groups: Prolegomenon for a Sociological Approach to Sixteenth-Century
Kabbalahʼ, Kabbalah, 3 (1998), pp. 145–176
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מכאן .חיבור זה בא להעמיד את ענק הרוח מצפת בשורה הראשונה של גדולי
היוצרים בישראל בכל הזמנים ,במתכונת של הסדרה שמוציא לאור מרכז זלמן שזר
'גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי' .כל אחד מן המחקרים המקיפים שנכתבו על
דמות רנסנסית זו עד עתה התמקד בהיבטים אחדים של יצירתו או של חייו בלבד,
ואילו כאן נעשה מאמץ להציג את רוב תחומי יצירתו יחדיו ,בצורה מעודכנת ככל
האפשר ,בידי שלושה חוקרים המתמחים בתחומים שונים .החלק הראשון ,מאת
ירון בן-נאה ,מתאר את הרקע ההיסטורי ודן בחייו של ר' יוסף קארו .החלק השני,
מאת חגי פלאי ,דן בחיבורי הּפסיקה של מרן ,רקעם והשפעתם .החלק השלישי,
פרי עטי ,משרטט קווים לדמותו הקבלית של ר"י קארו.
מלאכת הספר ,שנועד מלכתחילה להופיע בסדרת 'גדולי הרוח והיצירה בעם
היהודי' ,נמשכה שנים רבות ,בשל הקשיים להקיף דמות כה מורכבת כמרן יוסף
קארו בידי כמה חוקרים וההתאמות בין המחברים השונים .אני מקווה שהחיבור
המונח לפני הקורא יתרום בדרכו למחקר המתרחב על דמות זו.
תבוא הברכה על מנהלי מרכז זלמן שזר בעבר ובהווה ,צבי יקותיאל ומיכל שגיא
(נקר) ,שדבקותם במטרה הביאה את המלאכה לידי גמר טוב .יבואו על הברכה
חברי מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר על תמיכתם .תודה לקרנות שתמיכתן
אפשרה את פרסום הספר :ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים ,משגב
ירושלים לחקר והוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח — האוניברסיטה העברית
בירושלים ,והרשות הלאומית לתרבות הלאדינו .תודה לעובדי ההוצאה לאור,
מנהלת ההוצאה חיה פז כהן ,העורך יחזקאל חובב והמפיקה נעה גרינולד-עסיס.
משה אידל
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