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 אצילי בני ישראל
 

כמאורע המסיים את המעמד של ,  וישראל'בפרשתנו מסופר המאורע של חתימת הברית בין ה
. הקרבת קרבנות ועוד, הברית  ביניהם הקראת דברי,במאורע זה היו כמה שלבים. קבלת התורה

 - שתי קבוצות מדובר לכאורה על בפסוקים אלו .יא-ט, כדוב -א, כד: פסוקיםהיננו חשובים ילענ
השאלה היא . אכילה ושתייה, הייה וחזיירא:  פעולותני סוגי שועל, הזקנים ואצילי בני ישראל

-לשון אחר ? שמות בשני כונה המאחת קבוצה באו , של אנשיםמדובר בשתי קבוצות אכן האם 
, יהיה וחזי ראי, האם מדובר בשתי פעולותהשאלותומכאן נובעות גם ? מי הם אצילי בני ישראל

 ?יהישתהה ומה משמעות האכילה וימה היה תוכן הראיכן  ו,פעולה אחתבאו רק 
לעלות אמורים היו על פי הכתוב נ מזהה את האצילים הללו עם שבעים הזקנים ש"ם במו"הרמב

. ל-ות את הארצו לרא, אלא שהם רצו להשיג השגה גבוהה מכפי יכולתם, במדרגה מסוימת
ניסיון להשיג דבר והריסה זו משמעה ,  מכנה פעולה זו בשם הריסה,בעקבות המקרא, ם"הרמב

על פי .  ולכן השגתם לא הייתה שלמה,ללא ההקדמות וההכנות הנחוצות, באופן ישיר ובמהירות
  .' של ה"תחת רגליו"דיוק הכתוב הם השיגו רק את 

הם .  כולל את שבעים הזקנים ואת נדב ואביהוא' בני ישראלאצילי'ע סובר כי התואר "ראב
אצילים אלו ראו את אלוקי .  עליהם הנבואה והשפעואצלהונקראים בשם אצילים משום ש

 בסופו של מראה נבואי זה ירדו ;לא מתו מידהם  אך ,מיתההיו חייבים   שבשלההיראי, ישראל
ן הקרבנות שהקריבו לפני ולגודל שמחתם לאחר הירידה חגגו את המאורע באכילה מ, מן ההר

 ,"ההריס"ואף לא הייתה , ע לא היה כאן חטא במובן המקובל" שלדעת ראב, אומרוההו. כן
, אצילי ישראל היו חייבים מיתה לא על האכילה והשתייה בשעת המחזהלדעתו . ם"כדעת הרמב

 .יהיאלא על עצם הרא
ה הייתה להשכיל ית העלישהוא קובע כי מטרכג מעלה את מדרגתם וערכם של האצילים "הרלב

עד לאותו . מה שלא יכלו להשכיל עד עכשיו, הנהגתו והשגחתו בעולם, ל-את מציאות הא
היקף ולא ב, פעולותיו בעולם הטבעי הארצירק על ידי ל -המאורע הכירו האצילים את הא

 ואהטבע בדרך כל התנסותם הייתה במאורעות שקרו בעולם .  גם את העולם השמימיהכולל
מצטמצמים בעולם הטבע ולא אלה , הנהגתו והשגחתו, מכך הסיקו כי כוחו וגבורתו. תסיִנדרך ב

 כל אחד על -ווי האלוקי לעלות להר יכדי לשנות את הכרתם זו נקראו על פי הצ. במה שמעליו
יכולת השגתו כתוצאה על פי ו, להשכילו פי ההכנה שהייתה בל פי מדרגתו ומקומו שנקבעו ע

היא דוגמת עצם , ההיולי, לבנת הספיר המסמלת את החומר הראשוני. ותמההתבוננות במציא
אליה בדרך נסית ולא הגיעו השגה ש, כפי יכולתםיותר מהשגה ולכאורה יש כאן , השמים
הייתה מחייבת אותם מיתה במקרה ,  על תעוזתם לעלותפהנוסש, ל-ראייתם את הא. טבעית
יה הדרגתית יאלא בעל, לא בדרך של הריסה יגו את שהשיגוג היות שהש"אולם לדעת רלב, אחר

  .לפגוע בהם, כפשוטו" לא שלח ידו"לכן  ,בעזר אלוקיבעיון 
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 אלא סמל להנאה שהפיקו , אינם פיזייםג האכילה והשתייה"לדעת רלב, אשר לאכילה והשתייה
 . מהשגתם
 לגלותרצה ל -האשהמושכל . הכתוב בא לספר בשבחם של האצילים, יצחק עראמה' לדעת ר
לשם כך נבחרו הזקנים . ל אותם-הוא בחירתו של עם ישראל והנהגתו הישירה של הא, להם

 שממנה יוכלו להשיג את , את מדרגת הכנתם השכליתהולמתלאותה מדרגה בהר העד לעלות 
דהיינו נתונים להנהגתו , ל ואת ישראל תחת רגליו-הם ראו את הא. סוד המציאות ודרכי ההנהגה

 הזקנים הגיעו למעלה ;מבדיל בין האצילים והזקנים עראמהי "ר. לא אמצעי ביניהםהישירה ל
 ,לו האציליםי וִא,וזכו לעלות להר ולהשיג במראה נבואי מה שהשיגו, גבוהה יותר מן האצילים
י "ר". לא שלח ידו: "ועליהם נאמר, השיגו מאומה  לא עלו להר ולא,יחד עם הנכבדים האחרים

-א"הזקנים הגיעו למעלה גבוהה של ראיית ". לֹהים-א"ו" לֹהי ישראל-א"ן עראמה גם מבדיל בי
. בה הם משיגים את המושכל של ההשגחה הפרטית ובחירת עם ישראלראייה ש, "לֹהי ישראל
. השגה כוללת המאמתת את מציאותו בלבד, "לֹהים-א" השיגו אותו רק כ,זאת  לעומת,האצילים

 ,לכן. "היחזי"במדרגה נמוכה של השיגו ילו האצילים  וא"מראה"הזקנים השיגו במדרגה של 
בלו נבואה יהם לא ק, ה לא היו צריכים לפרוש ולהתבודדיהאצילים שהיו במדרגה נמוכה של חזי

 . ויכלו להשתתף באותה סעודה מן הקרבנות
בין  מבדיל בין האצילים והוא. אברבנאל משבח את מעשי האצילים ואינו רואה פגם בהתנהגותם

להודות על  -האחת : לעליית הזקנים היו שתי מטרות. שתי קבוצות שונות ורואה בהם םהזקני
כדי שיוכלו להבדיל , להשיג בנבואה את אלוקי ישראל -השנייה ו, תנהיהנסים ועל התורה שנ

הם זכו , י משה"והודרכו בעלייתם ע, ן שנקראו לעלותוכיו. ובין המלאך שמונה להנהיגם בינו
 .ל-משה היה המתווך בין הזקנים ובין הא. אהבלו נבוילהשגה וק

מכל מרכיבי העולם  נבחרש ,עם ישראל. לא עלו להרכלל מדרגה שלישית הייתה מדרגת העם ש
מטרת . ל- הוא זוכה להשגחתו הישירה של האאלא, השגחת מלאך או כוכבל נתוןאינו , השפל

האצילים הם ראשי . העםהנהגת האל את  ה להשיג אתתייה,  זכו לוהזקניםשהמראה הנבואי 
נקראו אצילים משום הם . המטות וחכמים שנשארו בתחתית ההר עם העם ולא זכו לקבל נבואה

, "ידו לא שלח"ועליהם נאמר , היו במדרגה גבוהה יותר מן העם מצד השכלתם ושלמותםש
-אויחזו את ה ' - זכו להשגה במדרגה נמוכההם  . נבואתו את-" יד"ל לא שלח להם -כלומר הא

ולא במדרגה ,  בהשגה כלליתל-השיגו את מציאות הא,  הם מעצמם ועל פי ידיעתם;'לֹהים
 . הזקניםהשיגוהנבואית ש

 :מתוך בחינת שני ההיבטים העיקריים, רושים לשתי קבוצותיאפשר לחלק את הפ, כוםילס
ב ההיבט הראשון יותר בעייתי עק. זיהוי הקבוצות הפועלות. 2. יהיבעיית האכילה והשת. 1

ג "מצד אחד נמצא רלב: הקונפליקט שהוא יוצר עם כל המאורע ובהסברתו חלוקים המפרשים
 אלגוריה להנאה המושגת מן - רוחני סימבולי ענייןה כיואחרים המפרשים את האכילה והשתי

 פעילות גופנית ממש -המפרשים את האקט הזה כפשוטו  לעומתם רואים שאר. העיון השכלי
 ). י עראמה ואברבנאל"ר, ספיכ' יוסף ז' ר, ע"ראב(

. ג מזהה את האצילים עם הזקנים כקבוצה אחת"הרלב: אף בו חלוקות הדעות, ההיבט השני
הזקנים הנבחרים עלו . הבדילו בין האצילים והזקנים, ם"פרט לרמב, לעומתו הפרשנים האחרים

כלו ויא"עליהם נאמר שולא היו בין אלה , אבל לא השתתפו בשמחה, להר והשיגו השגה
. עדרו של משהילשפוט את העם בה,  מן ההרכשירדולזקנים אלה ניתן תפקיד מדיני ". וישתו

, לעומת זאת. כי בהריסתם ירדו ממעלתם, תפקיד זה לא היה ניתן להם אילו חטאו והרסו
והם חגגו את ,  השגתם הייתה ממדרגה נמוכה; להרתה לא על, האצילים,הקבוצה האחרת

ן שלא עלו למדרגת ההשגה הדורשת וכיו, מר כי חטאוויהם אין לעל. יחד עם העם המאורע
 .הפשטה והתבודדות
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