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In this week’s Parsha, the Torah says, “You 
shall not blaspheme God (Elokim), nor put a 
curse upon a chieftain among your people 
 In the  1”.(ֱאֹלִקים ֹלא ְתַקֵּלל וְנִָׂשיא ְבַעְּמָך ֹלא ָתאֹר)
Gemara in Sanhedrin, Rabbi Eliezer ben 
Yaakov asks, “from where is the prohibition 
against one who blesses (euphemistic for 
curses) the name of God, derived?  The verse 
states: “You shall not blaspheme God 
(Elokim).”2  If the verse is referring to God, then 
one would view the Pasuk through the prism of 
the Gemara in Berachot which states, “Royalty 
on earth resembles the royalty in the heavens 
 In that  3”.(דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא)
vein, the verse is enjoining one from cursing or 
reviling the king or the leader, whether earthly or 
heavenly.  Immediately prior to this injunction, 
the Torah warns not to oppress the weaker 
individuals in society, the widow, the orphan and 
the poor.  It would seem, in context, that the 
warning against this behavior is directed 
towards those individuals who suffer 
persecution at the hands of the oppressors.  The 
frustration of these victims should not lead them 
to take out their wrath on God (ֱאֹלִקים ֹלא ְתַקֵּלל), 
but rather they should call out to God for their 
salvation ( ע ַע ֶאְׁשַמ֖ ֹ֥ י ָׁשמ ק יְִצַע֙ק ֵאַל֔ ֹ֤ י ִאם־ָצע ִּכ֣
נִי י ִּכֽי־ַחּ֥נּון ָאֽ י וְָׁשַמְעִּת֖ ק ֵאַל֔  Once  4.(ַצֲעָקֽתֹו...וְָהיָ֙ה ִּכֽי־יְִצַע֣
the Torah warned against blasphemy, it also 
records the restriction against cursing an earthly 
leader who is a derivative of the heavenly king. 
 
The two synonymous words used in the Pasuk 
to describe the negative act of cursing are Kallel 
 (קלל) Within the word Kallel  .(אאר) and A’or (קלל)
is embedded the word Kal (קל), light.  That is 
because the word Kallel (קלל) means to not only 
curse, but to demean.5  It is the opposite of 
Kavod (כבוד), honor, which derives from the 
word Kaved (כבד), heavy.6  In other words, 
Kavod is to venerate and to give weight or 
deference to a person or issue, while Kallel (קלל) 
is to be irreverent and to treat a person or issue 
                                                 

  שמות כב,כז 1
תלמוד לומר  -ותניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר: אזהרה למברך את השם מניין  2

 (סנהדרין סו.) ים לא תקללקאל
  ברכות נח. 3
ע ַצֲעָקֽתֹו:ִאם־ַעֵּנ֥ה ְתַעֶּנ֖ה  4 ַע ֶאְׁשַמ֖ ֹ֥ י ָׁשמ ק יְִצַע֙ק ֵאַל֔ ֹ֤ י ִאם־ָצע וא (שמות כב,כב)  אֹ֑תֹו ִּכ֣ י ִה֤ ִּכ֣

י ִּכֽי־ַחּנ֥  י וְָׁשַמְעִּת֖ ק ֵאַל֔ ב וְָהיָ֙ה ִּכֽי־יְִצַע֣ ה יְִׁשָּכ֔ וא ִׂשְמָל֖תֹו ְלעֹ֑רֹו ַּבֶּמ֣ ּה ִה֥ נִי:ְכסּותֹ֙ו ְלַבָּד֔  ּון ָאֽ
  (שם כו) 

 מקרא לשון הקל וזלזול, כמו (מלכים א' ב, ח) והוא קללני קללה נמרצת:כל קללה שב 5
  (רש"י דברים כא,כג)

  (רש"ר הירש שמות כב,כז) משקל ומכובד -"קלל" הוא היפוכו של "כבד", רב  6
אם היתה הכוונה רק קללה כמשמעו, למה מעות "לא תקלל" נכלל לשון בזיון במש 7

, א כדפירשנו דגם לשון בזיון במשמעכתיב בתרי לישני "לא תקלל ולא תאר", אל
 —והכי תרגם אונקלוס "לא תקל", ולא פירש כמו לעיל בפרשה "ומקלל אביו ואמו" 

  )ב שם"נצי( ל בעיניה" (בראשית טז,ה)"דילוט", אלא הוא מלשון "ואק

lightly or with debasement.7   A’or (אאר), on the 
other hand, is invective, the opposite of Barech 
 to bless.8  It is vitriol and verbal revilement ,(ברך)
towards a person or object rather than praise 
and consecration.  There are those that add that 
Kallel is to curse in close proximity and that is 
why it has the added dimension of being 
demeaning, whereas A’or is to curse from a 
distance, and therefore it is a more intangible 
verbal expression of the frustration of the 
curser.9  This distinction between the verbs 
Kallel and A’or makes the explanation of the 
Pasuk more difficult.  Counterintuitively, the verb 
Kallel is used to express blasphemy of the 
intangible God and the more esoteric A’or is 
used to describe cursing the mortal leader.  If 
one defines the “lightness” or Kallel as profanity 
rather than demeaning, it could possibly explain 
the word choice in the Pasuk.  Moreover, the 
deficit in the explanation of the Pasuk as 
presented above is how does it connect to the 
remainder of the chapter?  The continuation of 
the Perek discusses Bikurim (first fruits), 
Teruma (tithes) and Bechor (first born) which 
are all “gifts” to the Kohen and how does that 
relate to blasphemy of God? 
 
The Pasuk in Devarim says, “you must not let 
his corpse remain on the gallows overnight, but 
you must bury him the same day; for a hanging 
corpse is a curse of God (Elokim)… ( ִּכי ִקְלַלת
 Again here, surprisingly, the verb  10”.(ֱאֹלקִ ים
Kallel is used in conjunction with God.  Though 
in this instance, it is somewhat easier to 
understand the usage since one could translate 
it as “an affront to God.”  That could be because 
everyone who sees the offender will be 
reminded of the infraction and re-open the 
“wound” which would once again bring the 
transgression, which was an affront to God, to 
the fore.11  Explaining Kallel here as an affront 
would fit even better with Chazal’s 
understanding that the offensive nature, or 
Chilul Hashem, of the corpse remaining on the 
gallows is because man is formed in the image 
of God (צלם אלקים) and it is as if (כביכול) God is 
on the gallows.12 

יש הבדל בין מקלל ובין מארר, שהקללה הוא מציין הדבור, והוא משתתף עם קלה  8
ל בכפל הוא מורה בזיון יותר, וארר מציין מנחי ל"ה שהוא הפך הכבוד, רק שקל

הפעולה ששולח בו גרעון ומזיק לו בדבורו והוא הפך הברכה, ולכן אמר ומקללך 
אאר, שהם רק יקללו בדבור ולא יזיק לך ואני אאור אותם בפועל, ואמר לא תאור 

  (מלבי"ם שם)את העם כי ברוך הוא 
לשון קללה תחלת הנחתו על המקלל אדם בפניו, כי זה יהיה קלון ובזוי אל המקולל,  9

ולשון ארירה נופל על המקלל חברו שלא בפניו ואומר ארור פלוני, וכשאומר ארור 
  )ל שם"שד( י)אתה אז יקרא מקלל (תלמידי מוהר"ר יוסף שבתי באזיב

ָּתלּוי וְֹלא ְתַטֵּמא ִקְלַלת ֱאֹלִהים ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֹלא ָתִלין נְִבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ִּכי ָקבֹור  10
 (דברים כא,כג) ֶאת ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר יְקֹוָק ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך נֲַחָלה:

מפני שבירך את השם, ונמצא  -כי קללת אלהים תלוי וגו', כלומר: מפני מה זה תלוי 11 
  ו.)(משנה סנהדרין מ שם שמים מתחלל

לשני אחים תאומים בעיר  -תניא, אומר רבי מאיר: משלו משל למה הדבר דומה  12
אחת, אחד מינוהו מלך ואחד יצא לליסטיות. צוה המלך ותלאוהו. כל הרואה אותו 
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When Moshe begins his mission to free Bnei 
Yisrael from the Egyptian bongage, God tells 
him, “See, I place you in the role of god ( יםהאל ) 
to Pharaoh, with your brother Aharon as your 
prophet (נביאך).”13  It is clear in this verse that 
the word Elohim (אלהים) does not mean God.  
God was not assigning Moshe to become a 
deity to Paraoh, but rather he was instructing 
and informing Moshe that he would be more 
powerful and carry sway with Paraoh. 
 
Similarly, in the verse at the end of Parshat 
Breishit, “the sons of HaElohim (ְבנֵי ָהֱאֹלִהים) saw 
how beautiful the daughters of men were and 
took wives from among those that pleased 
them.”14  Here, it would be heretical to translate 
the Pasuk as “sons of God.”15  Therefore, the 
majority of commentaries translate the word 
Elohim here as “judges or princes,” meaning 
men of stature and power.16  Rashi opines that 
the generic meaning of Elohim throughout 
Tanach is mastery or authority ( ותמר ) and his 
paradigmatic example is the usage of Elohim by 
God to describe Moshe, as quoted above.17  
Even those that lean towards translating it more 
literally suggest that it means those that were 
endowed with divine understanding.18  The 
Midrash, which has the most far-fetched 
explanation, only entertains that they were 
possibly angels of God.19  No matter which 
translation one chooses, it is clear that the word 
Elohim does not solely mean God.  This point is 
crucial to the Ramban’s understanding of the sin 
of the Golden Calf.  When Bnei Yisrael 
approach Aharon and say to him, “Come, make 
us an Elohim (ים נּו ֱאֹלִה֗  who shall go (ֲעֵׂשה־ָל֣
before us, for that man Moshe, who brought us 
from the land of Egypt - we do not know what 
has happened to him.”20  The Ramban 

                                                 
זלזולו של מלך הוא, שאדם עשוי (שם מו:)  אומר: המלך תלוי! צוה המלך והורידוהו.

 דברים כא,כג) ... (רש"יבדמות דיוקנו וישראל הם בניו
יָך יְִהֶי֥ה נְִביֶאֽ  13 ן ָאִח֖ ֹ֥ ה וְַאֲהר ֹ֑ ים ְלַפְרע יָך ֱאֹלִה֖ ה נְַתִּת֥ ה ְרֵא֛ אֶמר יְקֹוָ֙ק ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ שמות ( ָך:וַּי

  )ז,א
ֶאת  ְבנֵי ָהֱאֹלִהיםוַּיְִראּו  וַיְִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יְֻּלדּו ָלֶהם: 14

וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֹלא יָדֹון רּוִחי  ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי טֹבֹת ֵהּנָה וַּיְִקחּו ָלֶהם נִָׁשים ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו:
ַהּנְִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבּיִָמים  ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר וְָהיּו יָָמיו ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה:

ה ַהִּגּבִֹרים ֶאל ְּבנֹות ָהָאָדם וְיְָלדּו ָלֶהם ֵהּמָ  ְּבנֵי ָהֱאֹלִהיםָהֵהם וְַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאֶׁשר יָבֹאּו 
 )ד-בראשית ו,א( ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאנְֵׁשי ַהֵּׁשם:

מדרש רבה בראשית ( יאקן דקרא להון בני אלרבי שמעון בן יוחאי מקלל לכל מא 15
  )הכו,

בני השרים  )מדרש רבה בראשית כו,ה(רבי שמעון בן יוחאי קרא להון בני דייניא  16
 )ן בראשית ו,ב"י, אבן עזרא ורמב"רש( והשופטים

ים, כל אלהים שבמקרא לשון מרות, וזה יוכיח (שמות ד טז) ואתה תהיה לו לאלה 17
 )י שם"רש( (שם ז א) ראה נתתיך אלהים:

היודעים דעת עליון בחרו להם נשים, שהיתה  בני האלהים והישר בעיני להיות 18
מערכת שמים כל אחת נמשלת לכל אחד, והתולדות כתולדות, על כן יצאו מהם 

  )הצעה השלישית באבן עזרא שם( גבורים. ויתכן שלקחו הנשים גם בחזקה:
מדרש אגדה בובר ( . בני הדיינים: ויש אומרים מלאכים ממש:אלהיםויראו בני ה 19

דבר אחר בני האלהים הם השרים ההולכים  :י"וגם מרומז ברש )בראשית ו,ב
   בשליחותו של מקום, אף הם היו מתערבים בהם

ׁש מֶֹׁש֖  20 ם ִּכֽי־בֵֹׁש֥ ְרא ָהָע֔ ן וַּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ֣קּום׀ וַַּי֣ ֹ֗ ם ַעֽל־ַאֲהר ל ָהָע֜ ר וַּיִָּקֵה֨ ֶדת ִמן־ָהָה֑ ה ָלֶר֣
יִם ֹל֥  ֶרץ ִמְצַר֔ ר ֶהֱֽעָל֙נּ֙ו ֵמֶא֣ יׁש ֲאֶׁש֤ ה ָהִא֗ ה׀ מֶֹׁש֣ ינּו ִּכי־ֶז֣ ר ֵיְֽלכּ֙ו ְלָפנֵ֔ ים ֲאֶׁש֤ נּו ֱאֹלִה֗ א ֲעֵׂשה־ָל֣

יָה ֽלֹו: ְענּו ֶמה־ָה֥  )שמות לב,א( יַָד֖

unequivocally believes that Bnei Yisrael did not 
engage in idol worship because the verse 
indicates that the people were trying to replace 
Moshe, not God, with the Eigel.21  Central to his 
position is that he is obviously leaning on the 
fact that the word Elohim does not always mean 
God. 
 
The Rabbeinu Chanan’el asserts that the word 
Elohim is a generic noun that has multiple 
manifestations in Tanach.  It can refer to God, to 
Malachim, to judges or to a holy individual.22  In 
his different definitions of Elohim, the Rabbeinu 
Chanan’el leaves out the most controversial 
usage of the word.  When Yitro comes to visit 
the encampment of Bnei Yisrael in last week’s 
Parsha, he declares, “Now I know that the God 
  23”.(ִמָּכל ָהֱאֹלִהים) is greater than all gods (יְקֹוָק)
Shockingly, here, the word Elohim is being used 
to refer to other gods besides God.  This is only 
reinforced by the Pasuk in Parshat Eikev where 
Moshe tells Bnei Yisrael that “your God your 
Lord is the God of all gods ( יםֵק֣ ֱאֹל י ָהֱֽאֹלִה֔ ), the 
master of all masters…”24  Once again here, the 
verse implies that the term Elohim is used to 
refer to gods other than God. 
 
Even more disconcerting is the fact that the 
word Elohim is a plural noun.  Why would one 
utilize a plural noun to describe the one and only 
unique God?  The Ibn Ezra claims that Elokim is 
a third person plural that is being used like a 
“royal we.”25  It is an approbation of honor that it 
is utilized for addressing kings and dignitaries, 
similar to the way that in Arabic a person of 
distinction speaks in the plural.  Rabbi Yehuda 
HaLevi in the Kuzari suggests that it is a 
remnant from earlier times when people 
believed in multiple powers or deities; they 
would speak about them in the aggregate by 

אבל הענין כמו שאמרתי, שלא בקשו העגל להיות להם לאל ממית ומחיה, וקבלו ... 21
שה מורה דרכם. וזהו עבודת אלהותו עליהם, אבל ירצו שיהיה להם במקום מ

אשר ילכו לפניהם  אלהיםכי לא אמרו לי רק שאעשה להם התנצלותו של אהרן, טען 
, שלא ידעו מה היה לך, ואם תשוב אם לא, ולכן הם היו צריכין למי אדניבמקומך 

, ואם אולי תשוב יעזבוהו וילכו שיורה להם דרכם כל זמן שלא תהיה אתה עמהם
דבר, כי כיון שראו העם את משה מיד הניחו את העגל אחריך כבראשונה. וכן היה ה

ובעטו בו שהניחו לו לשרפו ולזרות עפרו על פני המים, ולא היה מהם חולק עליו 
כלל. וכן תראה שלא הוכיחם, ולא אמר להם כלום, אבל בבואו במחנה וירא את 

לא העגל ומחולות מיד ברחו ממנו, והוא לקח העגל וישרוף אותו וישק אותו להם ו
. ואלו היה להם לאלהים, אין דרך שיניח אדם מלכו ואלהיו לשרפת אש, מאנו כלל

  )מות לב,אן ש"רמב( :הן ישרוף את תועבתם לעיניהם ולא יסקלוהו
  ח על התורה בראשית ו,א"ר פי' 22
  )יח,יאשמות ( ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי ָגדֹול יְקֹוָק ִמָּכל ָהֱאֹלִהים ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם: 23
א ֲאׁשֶ  24 ל ַהִּגּבֹ֙ר וְַהּנֹוָר֔ ֹ֤ ל ַהָּגד י ָהֲאדִֹנ֑ים ָהֵא֨ ים וֲַאדֵֹנ֖ י ָהֱֽאֹלִה֔ ם ֚הּוא ֱאֹלֵה֣ י יְקָֹו֣ק ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ֙ר ִּכ֚

ַחד: ֹֽ ח ׁש ים וְֹ֥לא יִַּק֖ א ָפנִ֔  )דברים י,יז( ֹלא־יִָּׂש֣
ידענו כי אלהים לשון רבים, ושרש זה מדרך הלשון, כי כל לשון יש לו דרך כבוד.  25

וכבוד לשון לועז, שיאמר הקטן לנכח הגדול לשון רבים. ובלשון ישמעאל דרך כבוד 
ון הקדש דרך כבוד לומר על הגדול לשון שידבר הגדול כמו המלך בלשון רבים. ובלש

רבים, כמו אדנים ובעלים, שאמרו אדנים קשה (ישעי' יט, ד), ולקח בעליו (שמות 
אבן עזרא ( כב, י). וכן מלת עליו, אליו, עדיו. על כן יאמר הכתוב ברא, ולא בראו.

  )בראשית א,א
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using the plural Elohim.26  When God “replaced” 
all those powers, He was called Elohim to 
indicate that He was the power that directs all 
powers.  In the end, he, like Rashi, explains that 
Elohim means a power, it could be the prime or 
ultimate power like God or it could be a 
secondary “power” that draws its power from 
God. 
 
In this week’s Parsha it says, “if the thief is not 
caught, the owner of the house (the guardian) 
shall depose before HaElohim that he has not 
laid hands on the other’s property…the case of 
both parties shall come before HaElohim, he 
whom the Elohim declares guilty shall pay 
double to the other party.”27 Who is the Elohim 
referred to in the verse?  Is it God or the 
Judges?  Since both possibilities would yield an 
equally plausible reading of the Pasuk, it is hard 
to know which Elohim the verse is referencing 
and it leaves the reader befuddled. 
 
At the beginning of the shiur, the interpretation 
of the following verse was discussed, “You shall 
not blaspheme Elohim, nor put a curse upon a 
chieftain among your people ( ים ֹלא ְתַקֵּלל הִ ֱאֹל
 In the Gemara  28”.(וְנִָׂשיא ְבַעְּמָך ֹלא ָתאֹר
Sanhedrin, it is actually a dispute as to what the 
proper interpretation of Elohim is in this 
instance.  Rabbi Yishmael says it is profane 
(referring to judges) and Rabbi Akiva believes it 
is holy (referring to God).29  The overwhelming 
majority of commentaries30 favor Rabbi 
Yishmael’s opinion and explain that the verse is 
enjoining one from cursing the judges.  Chazal 
seem to straddle the fence and claim, as 
mentioned earlier, that this is the source for the 
prohibition against blasphemy, but they also 
think that it is a restriction against the cursing of 
judges.31 
 
Is it possible that the Torah is intentionally 
ambiguous with regards to the usage of the term 
Elohim to refer to both God and judges?  When 
the litigants appear before the judges, they 
should feel that they are standing before God.  
When they take an oath, it should be that they 
are swearing to and before God.  In addition, the 
judges should view their role as being proxies 
                                                 

השם הזה בלשון קבוץ, בעבור מה שהיה נוהג בין האומות עו"א, שהיו עושים  ונבנה 26
צלמים והיו מאמינים שכל אחד מהם יחולו בו כחות הגלגלים ומה שדומה לזה, וכל 
אחד מהם אצלם אלוה, והיו קוראים כללם אלהים, והיו נשבעים בהם, וכאילו הם 

ת הגוף, והכחות המנהיגים מושלים בהם, והם מתרבים, ברבוי הכחות המנהיגים א
את העולם, כי הכחות כנוי לסבות התנועות, כי כל תנועה היא באה מכח זולתי כח 
התנועה האחרת, כי גלגל השמש וגלגל הירח אינם רצים בכח אחד אבל בכחות 
מתחלפים. ולא פנו אל הכח הראשון אשר ממנו באו כל הכחות האלה, אם בעבור 

הכחות האלה הוא המכונה אלוה, ושהנפש ג"כ אינה  שלא הודו בו, וטענו כי קבוץ
כי אם קבוץ הכחות המנהיגים את הגוף, או שהודו באלהים אך היה רחוק בעיניהם 

כוזרי ( שתועיל עבודתו, וחשבו כי הוא נעלם ומרומם שידענו כל שכן שישגיח בנו.
 )ד,א

for God.  Their decisions should be given the 
proper consideration and gravity as if they were 
speaking on behalf of God.  On the other hand, 
they should not think that their position makes 
them a god, but rather be deferential to the 
ultimate adjudicator, God.  This concept is 
expressed by Chazal in the fact that the judges 
must sit with their heads covered and wrapped 
to reflect the seriousness of the endeavor they 
are embarking on and similarly the litigants must 
stand before the judges; this is because God is 
present (השכינה שורה) at every case brought 
before the judges (בקרב אלקים ישפוט). 
 
Shabbat Shalom and Chodesh Tov 

 ִאם ֹלא ָׁשַלח יָדֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו: ָהֱאֹלִהיםִאם ֹלא יִָּמֵצא ַהַּגּנָב וְנְִקַרב ַּבַעל ַהַּביִת ֶאל  27
ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי 

יְַׁשֵּלם ְׁשנַיִם ְלֵרֵעהּו:  ֱאֹלִהיםיָבֹא ְּדַבר ְׁשנֵיֶהם ֲאֶׁשר יְַרִׁשיֻען  ָהֱאֹלִהיםהּוא ֶזה ַעד 
  )ח-שמות כב,ז(

  שמות כב,כז 28
סנהדרין ( ים קודש.קי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: אלחול, דברי רב -דתניא: אלהים  29

 ).סו
  ן שמות כב,בז"ם ורמב"עזרא רשבאבן  30
 )י שם"רש( הרי זו אזהרה לברכת השם, ואזהרה לקללת דיין 31


