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מכתב אלוקים ודבר אלוקים 
 

המפגש בין ה', משה והעם בהר סיני מהווה ציר מרכזי בספר שמות, ומתואר בהרחבה בשלוש פרשות – יתרו, משפטים וכי תשא. להלן ננסה 

 בידוע ששני 
1
.¯Â·È„ לעומת ‰·È˙Î :לעמוד על הבדל מהותי באופן הצגת הדברים בפרשות הללו, הבא לידי ביטוי בדרך הבעת התכנים שניתנו

 וכל מי שרואה חשיבות בשאלת מעמדה 
2

מבעים אלה של האמירה האנושית עומדים כמושא להגות ומחקר של פילוסופים וחוקרי תרבות,
העקרוני של השפה במקרא ימצא בהם בוודאי עניין רב. 

 ÌÈ·À̇Î Ô·‡ ˙“ÁÀÏ אתו בהר סיני, שני לׂחת העֻדת ¯·„Ï Â˙ GÎÎ נפתח בנאמר בפרשת 'כי תשא' העומדת במרכזו של דיון זה : "ויתן אל משה
·‡ˆ·ÌÈ˜Ï‡ Ú" (שמ' לא יח) - תם הדיבור ונמסר הכתוב, ובכך אמור היה לכאורה להסתיים האירוע שתחילתו: "ויאמר ה' אל משה עלה אלי 
ההרה וְהֵיה שם, ואתנה לך את ֻלׂחת האבן והתורה והמצוה אשר È˙·˙Î להורׂתם" (שמ' כד יב). אולם כידוע, לא שפר חלקם של לוחות אלו, על 
פי המסופר בפרשת כי תשא: "ויפן וירד משה מן ההר ושני ֻלׂחת העֻדת בידו ֻלחת ÌÈ·À̇Î משני עבריהם ÌÈ·À̇Î Ì‰ ‰ÊÓÂ ‰ÊÓ. והֻלׂחת מעשה 
אלקים המה ÌÈ˜Ï‡ ·˙ÎÓ ·˙ÎÓ‰Â הוא ָחרות על הֻלׂחת" (שמ' לב טו-טז). והנה כל הייחוס של הלוחות לאלקים, המודגש כל כך בפסוקים אלה, 
אינו מונע את 'מר גורלם': "ויחר אף משה וישלך מיָדו את הֻלׂחת ויש ֵּבר ׂאתם תחת ההר" (לב יט). ההר שאליו עלה משה לקבלם הפך לזירת 
שבירתם! הפרשה מאריכה בתיאור הלוחות החדשים, וגם בהם מוטמעת כתיבתו של ה': "ÁÀÏ‰ ÏÚ È˙·˙ÎÂ“˙ את הדברים אשר היו על הֻלׂחת 
 ˙‡ ÍÏ ·»̇¿k " :הראׂשנים אשר ִש ַּברת" (לד א). ולבסוף - באופן שכמדומה דבר לא מכין לקראתו ודבר לא רומז לבואו - כתיבה על ידי משה
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‰„·¯Ï‡‰ ÌÈ‰, כי על פי הדברים האלה ָכַרתי אתך ברית ואת ישראל... ÁÀÏ‰ ÏÚ ·˙ÎÈÂ“˙ את דברי הברית עשרת הדברים" (לד כז-כח).
לעומת זאת, בפרשת יתרו, חרף הפרשנות הידועה לכול, הקושרת את 'עשרת הדברים' המובאים שם ל'שני לוחות הברית', לא נזכרה כלל כתיבה! 

 הדיבור מכוון לעם כולו: "ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך 
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נאמר שם: "ומשה עלה אל האלקים, ויקרא אליו ה' מן ההר Ó‡Ï¯" (יט ג).
בעב הענן בעבור ÚÓ˘È העם בדברי ִעמך" (יט ט), והשיא כמובן: "ÈÂ„·¯ אלקים את כל הדברים האלה לאמר" (כ א), ובמעין סיום סיכום: "אתם 
ראיתם כי מן השמים „·¯˙È עמכם" (כ יט). דיבור ולא כתיבה! החלת פעולת הכתיבה על 'עשרת הדברים' נעשתה לא מתוך התיאור הישיר של 

האירוע בפרשת יתרו, אלא רק בעקבות הפסוק המסכם דלעיל (שמ' לד כח) והכתוב בספר דברים (ה יט). 
מה פשר הדגשת הדיבור האלקי בתחילה, והכתיבה בהמשך? כללית, עומדים ענייניו השונים של מעמד הר סיני בסימנה של הברית העומדת 
להיכרת בין ה' לעמו: "ועתה אם שמוע תשמעו בקׂלי È˙È¯· ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â, והייתם לי סֻגָלה מכל העמים כי לי כל הארץ" (שמ' יט ה). זהו בוודאי 
זימון מפורש לברית, אך מה טיבו של הקטע הארוך, שבא לאחר מכן, ששיאו בעשרת הדברות? בנקודה זו ראוי להביא את דבריו של קאסוטו: 

 דומה כי דברים אלו של קאסוטו משווים לחטיבה זו של 
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"לפיכך אין עשרת הדברות תוכן הברית ולא תנאי הברית אלא דברי הקדמה לברית".
הספר אופי מיוחד ואף עצמאי. הערכים והמצוות הגלומים בהם ראוי להם להישמע בפני עצמם, והפנמתם עומדת כעניין עצמאי, שזיקתו למה 
שבעקבותיו היא כזיקה של הקדמה לגוף הדברים: סוג של זיקה הטעון הבהרה מתמדת. לדעתנו, להגדרת עשרת הדיברות כהקדמה, נודעת 
משמעות רבה, ואנו לא באנו אלא להדגיש פן אחד בה – העובדה שעשרת הדיברות נמסרו בדיבור. כלומר, מתוך ייחודו ועצמאותו של הקטע 

הנידון, ניתן ללמוד על חשיבות הדיבור כמבע המשרת אופן מסירה משמעותי של דברי התורה.  
מה עניינה של כתיבה בפרשות אלו של ספר שמות? בפשטות היא באה להדגיש את הקבוע למען יישמר וייזכר, שהרי אין דין דיבור כדין כתיבה. 
הדיבור עומד כולו בסימן ההווה, כממשות. הוא תופס בדיוק את פרק הזמן שבו הושמע, ולאחריו הוא נותר כמשקע בתודעה, מסור לחסדי זיכרון 
אנושי חמקמק והפכפך, וחשוף תדיר לסכנת השכחה. בניסיון לשחזרו פתוח הוא לשינויים, ויש מי שיראה כאן סכנה גדולה לא פחות מסכנת 
השכחה. לעומתו, נותרת הכתיבה מקדמת דנא. אשר על כן, נקשרת הכתיבה בספר שמות באופן מובהק לצורך בזיכרון ממשי ומדויק, המשמש 
בסיס לידיעה מדויקת בעתיד. וזאת, בין שמושג זה נאמר במישרין: "כׂתב זאת ÔÂ¯»ÎÊ בספר ושים באזני יהושע" (שמ' יז יד), ובין שהוא עומד 
 È˙·˙Î ביסוד פעולות חשובות בעתיד, כגון קביעת טקסט מדויק שיוכל להילמד תמיד: "ואתנה לך את ֻלׂחת האבן והתורה והמצוה אשר
Ì" (שמ' כד יב). וכמובן, זיכרון הברית החשובה כל כך בפרשות אלו, שכתיבתה היא היא זיכרונה. כל אלו עומדים בסימן הקביעות, ודומה  “̄̇Â‰Ï
שעל רקע זה מקבלת חווית ההיענות לדיבור משמעות סמלית ברורה. דווקא בגין הגמישות הבסיסית הנתלית בדיבור במשך הזמן, ומשום 
שהוודאות הכרוכה בו נתונה לכרסום מתמיד, משמשת ההיענות לדיבור ככוח מפרה ללימוד ולדיון. הניסיון המתמיד להיאבק בשכחה ולברר מה 
נאמר, הופך בתודעה של בני דורות חדשים, בעלי שפה חדשה, לפרשנות מתמדת ומתחדשת של הנאמר בעבר. ולסיכום, ההיענות לדיבור, היא 

היא המייצגת את הפן הדינמי של עולם הערכים והמצווה. 

                                                           
1  פועל אחר המשרת מסירת תכנים הוא "לשים", אך במסגרת זו לא נוכל לדון במשמעותו. דוגמאות מספר שמות: "ֹשם ׂשם לו ׂחק ומשפט ושם 

נָסהו" (טו כה); "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (כא א); ובמובן מסוים גם: "וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צָוהו ה'" (יט 
ז), ואף: "ושים באזני יהושע" (יז יד). 

  מובן שלא נוכל להעמיק כאן. ובכל זאת, ראוי להפנות את הקורא להבדלי התפיסות באשר למעמדם של הדיבור והכתיבה, בין שתי גישות 
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 ‰ÎÏ‰Ï ‰Èˆ˜Â¯ËÒÂ˜„ ,מרכזיות בפילוסופיית הלשון והספרות האידנא - הסטרוקטורליזם והדה-קונסטרוקציה (ראה למשל: כ' נוריס
ÚÓÏÂ˘‰, תל אביב תשמ"ח, במיוחד פרק ב'). כל שנוכל לומר הוא, שההסבר המוצע להבדלים בין דיבור וכתיבה בספר שמות שונה ברב או 

במעט מהתמודדות המודרנית עם צורות המבע הללו. 
  לפי קאסוטו, שפירושו הנחה אותנו במאמר זה, "הנושא של הפועל 'ויכׂתב' הוא כנראה ה'… אבל בכוונה סתם הכתוב לפי שיטתו הזהירה, 
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ונמנע מלהגיד במפורש שה' כתב, כדי שלא לייחס ממש פעולה חומרית לה' בעצמו ובכבודו, והניח את הדבר כאילו בתוך ערפל מסתורי" 
(ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ˙, עמ' 313). 

  קאסוטו פירש את המילה 'ויקרא' פירוש חשוב לענייננו: "כנראה הפועל 'ויקרא' לא בא כאן במשמעות הזמנה, אלא במשמעות דיבור בקול 
4

רם" (שם, עמ' 155). 
   שם, עמ' 165. 
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אם כן, יש מתח בין הכתיבה ובין הדיבור, וראוי להעיר לגביו שתי הערות עקרוניות. הראשונה קשורה בגורם הזמן - דיבור תלוי בשומע, ועל כן 
יש לו ביטוי בזמן. לשון אחר, הדיבור התלוי בהבנת השומע, מחייב לימוד, והלימוד אורך זמן. זהו כמדומה, ההסבר הפשוט לעובדת היותו של 
משה  בהר סיני: "ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה" (שמ' כד יח). לא כן באשר לכתיבה - לה אין שיעור זמן, וכתיבתו של אלוקים 

 מעבר לזמן. האדם שותף לשמיעת הדיבור אך לא לתהליך הכתיבה. את הכתוב הוא מקבל מן המוכן. הנה 
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מצוירת בפרשתנו כנושאת אופי נסי,
כי כן, ההתגלות בדיבור - פלאית במקורה ככל שתהיה - דורשת זמן, ועל כן בהיותה כה דומיננטית, היא מובילה את תהליכי היווצרות הדת 
והלאום המתוארים בספרנו למחוזות טבעיים יותר, הדורשים את שותפות האדם. חבויה כאן ההכרה, כי שינוי האדם והעולם אינו מתבצע בכוח 

נס, אלא מתוך שכנוע ולימוד. 
ההערה השנייה קשורה בשבירת הלוחות. בפסוקים שהבאנו מודגש, כי הדברים ‰ÌÈ·Â˙Î הם שנשברו. לכאורה, שבירתם סותרת בעליל את 
ייעודם המקורי להיות קבועים ונצחיים. כביכול, כשלה הכתיבה כבר במבחנה הראשון. אפשר כמובן לטעון שבנסיבות הללו של נוכחות אלוקית, 
ה'אצבע' שכתבה את הראשונים תכתוב גם את האחרונים, אך אנו בדרכנו למדנו, כי מנקודת הראות האנושית (שחשיבותה בנידון נרמזה לעיל), 
לדברים 'בעל-פה' חלק מהותי במעבר מהלוחות הראשונים לשניים. לא הכול נשבר, הדברים ששמע משה לא נשברו, והם היסוד לקבלת 

הכתובים השניים. משמע, דברים שבעל פה יציבים פחות אך גם שבירים פחות, ומכאן ראיה לחשיבות צד זה של ההוויה היהודית. 
קיימים ניסיונות התמודדות רבים, המתייחסים למתח הנידון שבין דיבור לכתיבה; מתח השורה על חלקים רבים בספר שמות. לסיום דברינו נציין 

שני פתרונות המצויים בדברי חז"ל והקשורים במדרשי אגדה לפרשת 'כי תשא':  
'ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה'. מנין היה יודע משה אימתי יום? אלא כשהקדוש ברוך הוא היה מלמדו תורה בכתב היה 
יודע שהוא יום, וכשהיה מלמדו על פה משנה ותלמוד היה יודע שהוא לילה, לפי שהיום ולילה שוין לפני הקדוש ברוך הוא (תנחומא, 

כי תשא לו).  
ובכן, עולמם של חז"ל עומד ברקע. ה'כתב' של פשוטו של מקרא עובר לייצג במדרשנו מושג מתקדם יותר - 'תורה שבכתב', וה'דיבור' - 'תורה 
שבעל פה'. הסברים רבים ניתן למצוא לדברי המדרש שתורה שבעל-פה יפה לה הלילה. ובפשטות, האור חשוב לקריאת תורה ש'בכתב', והלילה 
נותר לתורה ש'בעל פה'! הנקודה החשובה לענייננו היא, ההפרדה החדה בין התורה שבכתב לזו שבעל-פה, מה משקנה ל'בעל פה' מעמד 
עצמאי. אין ה'בעל-פה' רק פרשנות צמודה ל'בכתב', אלא יש בו תוקף של אמירה עצמאית העומדת בפני עצמה. אכן, אין צורך לשכנע את 

המהֵלך בשבילי היהדות, כמה חשובה התורה שבעל פה, אך להיותה אמירה עצמאית יש השלכות מרובות, ואין כאן המקום לפרט. 
התמודדות אחרת עם המתח שבין 'בכתב' ל'בעל פה' מצאנו במדרש אחר:  

אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה 'כתב לך', בקש משה שתהא המשנה בכתב. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא 
שאומות העולם עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין בה יוונית, והם אומרין אנו ישראל, ...אמר להם הקדוש ברוך הוא לאומות, 
אתם אומרים שאתם בני, איני יודע, אלא מי שמסטורין (=מסתורין) שלי אצלו הם בני. ואיזו היא? זו המשנה שנתנה על פה, והכל 

ממך לדרוש (תנחומא, כי תשא לד). 
הנה לך ראיה נוספת לאשליית הקביעּו ת החותרת אל הנצח שמעניק ה'כתב'. אצל משה נופץ הכתב ונשבר, וכאן במדרשנו, אם ננקוט לשון בוטה 
קמעה, נגנב ה'כתב' כדי ליצור אשליית זהות חדשה של עם ישראל חדש. בלי להיכנס לרקע ההיסטורי של המסופר וזיקתו לטיעוני הנצרות, ברור 
ש'עולם הבעל פה' יורשו של ה'דיבור' הקדום, הוא המעניק כוח מתסיס ומפרה לחייה של דת ותרבות לאומית העומדת תדיר בפני שבירת 

לוחותיה וגניבתם. 
ד"ר ישראל רוזנסון 
ירושלים 

                                                           
  ראוי לעיון ניסוחו של קאסוטו: "הניסוח זהיר מאוד: לא נאמר 'כתובים ביד ה'', אלא 'כתובים באצבע אלקים', כדי להגיד רק שהכתיבה הייתה 
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כתיבה אלוקית ומקורה בעולם האלוקות" (שם עמ' 284). 
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