.God and Government - Cursing God; Cursing the Judge

"You shall neither curse God nor put a curse upon a
leader of your people." Exodus 22:27

:(כז) אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר

Rashi
“This is a warning about cursing God, and also a warning
against cursing a judge.”

רש"י
 ואזהרה, הרי זו אזהרה לברכת השם- (כז) אלהים לא תקלל
:לקללת דיין

Rashbam
“The Torah related to the norms of society. Since kings and
judges pronounce law on monetary and capital cases,
people will be likely to curse them.”

רשב"ם
,אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר – דבר הכתוב בהווה
 רגילים בני,לפי שהמלכים והדיינין דנין דיני ממונות ונפשות
.אדם לקללם
רש"י בראשית פרק ו
 כל אלהים שבמקרא. בני השרים והשופטים- (ב) בני האלהים
לשון מרות
שמות פרק כא
:(א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
(ב) כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי
:חנם

Rashi (Bereshit 6:2):
“All usage of the term “Elohim” in Tanach indicates a position
of authority”

Shemot 21
2
When you acquire a Hebrew slave, he shall serve six
years; in the seventh year he shall go free
5

But if the slave declares, “I love my master, and my wife
and children: I do not wish to go free,” 6 his master shall
take him before God. He shall be brought to the door or
the doorpost, and his master shall pierce his ear with an
awl…

(ה) ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני
:לא אצא חפשי
(ו) והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה
 ס:ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
רש"י שמות פרק כא
: צריך שימלך במוכריו שמכרוהו לו, לבית דין- (ו) אל האלהים

Rashi
Before God: To the Beit Din – the courts
Shemot 22
6
When a man gives money or goods to another for
safekeeping, and they are stolen from the man’s house —
if the thief is caught, he shall pay double; 7 if the thief is
not caught, the owner of the house shall depose before
God that he has not laid hands on the other’s
property. 8 In all charges of misappropriation —
pertaining to an ox, an ass, a sheep, a garment, or any
other loss, whereof one party alleges, “This is it” — the
case of both parties shall come before God: he whom
God declares guilty shall pay double to the other.

שמות פרק כב
ו) כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם
:ימצא הגנב ישלם שנים
(ז) אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא
:שלח ידו במלאכת רעהו
(ח) על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל
אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר
 ס:ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו

A Psalm of Asaph.

תהילים פב

82 God stands in the divine council;
in the midst of the judges [Elokim] he holds judgment:
2
“How long will you judge unjustly
and show partiality to the wicked? Selah
3
Give justice to the weak and the fatherless;
maintain the right of the afflicted and the destitute.
4
Rescue the weak and the needy;
deliver them from the hand of the wicked.”

:ּבְקֶ ֶרב אֱ ֹלהִ ים י ִׁשְ ּפ ֹט
:ּופְ נֵי ְרׁשָ עִ ים ּתִ ׂשְ אּו סֶ לָה
:עָ נִי ו ָָרׁש הַ צְּדִ יקּו
:מִ ּיַד ְרׁשָ עִ ים הַ ּצִילּו
ּבַחֲ ׁשֵ כָה י ִתְ הַ ּלָכּו
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א) מִ זְמֹור לְָאסָ ף
אֱ ֹלהִ ים נִּצָב ּבַעֲ דַ ת אֵ ל
(ב) עַ ד מָ תַ י ּתִ ׁשְ ּפְ טּו עָ ו ֶל
(ג) ׁשִ פְ טּו דַ ל וְי ָתֹום
(ד) ּפַ ּלְטּו דַ ל ו ְאֶ בְיֹון
(ה) ֹלא י ָדְ עּו ו ְֹלא יָבִינּו
:ָארץ
ֶ י ִּמֹוטּו ּכָל מֹוסְ דֵ י
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They have neither knowledge nor understanding,
they walk about in darkness;
all the foundations of the earth are shaken.
6
I said, “You are gods, sons of the Most High, all of you;
7
nevertheless, like men you shall die, and fall like any
prince.”
8
Arise, O God, judge the earth;
for you shall inherit all the nations!

:ּו ְבנֵי עֶ לְיֹון ֻּכ ְּלכֶם
:ּוכְַאחַ ד הַ ּׂשָ ִרים ּתִ ּפ ֹלּו
:ּכִי אַ ּתָ ה תִ נְחַ ל ְּבכָל הַ ּגֹוי ִם

“I said that you were divine beings, sons of the Most High” (Tehillim 82:6)
The Malbim comments:
“Just as it is God’s actions that bring the world, and mankind into existence,
it is the work of Law and Judges that sustain mankind and the world itself.
Since man is social in nature, and it is impossible that people will not have
conflicts and disputes, oppression, and violence. These threaten to
undermine the cohesion and collective living of society, if there is no law or
regulating norm, no law or Judicial powers. From this aspect, one may see
Judges as if they were Gods, creators of the world, because they are
partners; God created the world and they sustain it. Hence the Rabbis
–Talmud Shabbat 10a - state: Every Judge who pronounce a true judgment
is considered if they are a partner to God in the Creation of the World.”

Netziv Shemot 22:27
This verse is saying that a person who is in a position of
leadership – denoted by the title Elohim – the norm is that
the public will look for faults and flaws in their leadership
and to gibe them, as it says in Proverbs (24:21) ‘“Fear the
Lord, my son, and the king, and do not mix with dissenters.’
This refers to people who seek to change the leadership
agenda …. And here the Torah instructs regarding any
person in a position of authority … Lo Tekallel – to not scorn
and put them down. … People have the tendency to try to
bring down any leader who fails to satisfy their own
interests, hence this law.
… but it should be understood that similarly one is
prohibited from deriding any Jew, the leader was singled out
because people are more prone to this practice, and
because it breaks down the essence of society.”

(ו) אֲ נִי ָאמַ ְרּתִ י אֱ ֹלהִ ים אַ ּתֶ ם
(ז) ָאכֵן ּכְָאדָ ם ּתְ מּותּון
ָארץ
ֶ ָ(ח) קּומָ ה אֱ ֹלהִ ים ׁשָ פְ טָ ה ה

מלבי"ם תהילים פב
כמו שהיה צריך פועל אלהים ומעשהו לבריאת
 כן צריך משפט ושופטים,האדם והעולם
 כי אחר,להעמדת האדם והעולם וקיומם
שהאדם מדיני בטבע א"א שלא יקרה ביניהם
ריבים ודינים עושק וחמס אשר יבטל הקיבוץ
וישוב העולם בכלל אם לא ימצא ביניהם נימוס
 ומצד זה ידמה אותם כאלו,ומשפט ושופטים
 כי הם שותפים עמו,הם אלהים יוצרי העולם
 שהוא ברא את העולם והם המקיימים,בזה
 וכמ"ש כל דיין הדן דין אמת לאמתו,אותו
נעשה שותף להקב"ה
 נצי"ב.העמק דבר
 דמי שהוא מנהיג מכונה בשם,וענין המקרא
 וטבע האדם להטיל מום ופגם בהנהגת,״אלוהים״
 וכאזהרת שלמה בספר,חבירו ולבזותו
 ועם שונים אל,כא) ״ירא את ה׳ בני ומלך,משלי (כד
 ביאורו — עם אנשים שמחשבים לשנות,תתערב״
 וכאן.דרך הנהגת המלך באופן אחר אל תתערב
הזהיר הכתוב בכל הנהגה שמכונה בשם ״אלהים״
 והוא מלשון ״ארור, היינו לא תבזה,שלא תקלל
טז) דמשמעו מצער,מקלה אביו ואמו״ (דברים כז
.ומבזה
 והנה דרך בני אדם לאורר את המנהיג בשביל...
 על זה באה אזהרה על,שאינו מפיק רצון וכדומה
 והדבר מובן דהוא הדין אסור לאורר.זה בפירוש
, אלא הזהיר על הנשיא ביותר,כל אדם מישראל
משום שמורגלים בזה וגם שמקלקלים בזה הליכות
.עולם

Rabbi David Zvi Hoffman

,״טעם להזכיר ״אלהים לא תקלל״ אולי העני ברוב צערו בלילה אם יעבר המלוה ולא ישיב לו העבוט
 התורה אוסרת כל. דומה שהקשר הדברים פשוט הרבה יותר, ברם. שיקח עבוטו״,יקלל את הדיין שדן
 כך, וכשם שהיא אוסרת אפוא לבייש את העני מתוך חמלה מופרזת,צדק-קיצוניות שיש בה משום אי
 בכל חברה יש בצד. ובדומה לכך באשר למצוה שבפסוקנו,היא גם אוסרת להתחשב בכבודו של העשיר
 והנה כאשר יש.עולם – שופטים ושרים- ובצד שני יש שועי, אלמנות ויתומים, כגון גרים,ישע-אחד חסרי
 הרי יש לא פחות מהם כאלה העוינים,הישע- המרשים לעצמם לדכא את החלשים חסרי,מרושעים רבים
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את בעלי העצמה ומבקשים לגלגל על שכמם של הללו את האחריות לכל המסכנות שבעולם ,ואף
מייחסים להם אי צדק שכלל לא אשמו בו .אמנם אין הם יכולים לתקוף את בעלי העצמה ,אבל הם
״משחררים קיטור״ באמצעות קללות וגידופים .גם כאן מבקשת התורה להגן על העשיר מפני התקפות
העני ,כשם שהיא מבקשת להגן על העני מפני דיכויו על ידי העשיר .לכן באה ליד האיסור לענות את
הגר וכד׳ האזהרה שלא לקלל את השופט ואת הנשיא
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