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delegates and proxies who will carry out these
tasks on his behalf. The more power afforded to
an individual leader the better able they will be to
execute on the goals they are charged with
accomplishing.

Parshat Shoftim
Balance of Power
Simon Wolf

Leadership is an inevitable necessity of
humankind.1 Some people look to leaders in
search of counsel or guidance, either because
they are not qualified to make the decision on their
own, they believe others will be more impartial,
they lack the time to properly assess the situation
or because some people prefer to outsource their
decision-making and to be followers. Even if
everyone were to be capable and interested in
making and acting upon their own decisions, many
activities or institutions require more than one
individual’s participation in order to be effective or
efficient. That requires there to be an orchestrator
of this joint endeavor. Furthermore, people are, of
course, inherently very different2 and that means
there will inevitably be friction between the parties’
interests, goals and ideas. This discord can arise
in partnerships, the necessity to share resources
or simply mundane interactions. So in addition to
the need for an organizer of collaborations, there
is also a necessity for there to be an arbiter of
conflicts and decisions.
Absent all the
aforementioned reasons, in order for a moral and
just society to exist, it requires leadership to avoid
anarchy3 or protect against the possibility of the
“strong” exploiting the “weak” where the rule of law
is the strongest one prevails.4 This inescapable
need for leadership exists at the individual and
familial level and ever so much more so at the
communal and national level; the larger the
constituency, the more compelling the need for
authority. In the governmental realm, the solution
to all these dilemmas is to appoint a benevolent
leader who can provide the necessary guidance,
undertake and direct projects of national interest
and significance, adjudicate between quarreling
parties, protect the “weaker” members of society
and act on behalf of the greater good of society.
Needless to say, this is a tall task for any single
individual, but that obstacle can be overcome by
having the leader oversee and manage a cadre of
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The problem of course is that leaders are
susceptible to exacerbating rather than mitigating
the issues they were appointed to resolve. That is
because power and success are intoxicating and
self-delusional.5 Power corrupts and the fear of
losing power corrupts even more. This can likely
lead to abuse of one’s position of power in order to
remain in power and to consolidate their hold on
power. Under the guise of moral superiority or the
prospect of greater accomplishments and
producing more beneficial outcomes, the ends
justify the means in this grab for power.6 Selfinterest prevails at the expense of the societal
good. Moreover, individuals are naturally selfcentered,
self-preserving
and
hedonistic.
Therefore, in general, the more privilege, power
and success afforded to an individual, the more
likely they are to believe that they are better than
others or above the rules and laws that apply to
others. These moral breaches in the leader are
not just personal failings, but they will permeate
the entire chain of command7 and society as a
whole. Society is a reflection of its leaders and the
leadership mirrors society.8 In summary, the
greater the concentration of power, the higher
likelihood of effective leadership, but also the
greater chances for abuse.
The Torah was attuned to this risk and therefore
the Parshia of the appointment of the king which is
found in this week’s Parsha seeks to alleviate
these problems preemptively. It prescribes certain
limitations for the king in order to foster positive
leadership without the inherent risks. The main
feature of these prescriptions is for the king to be
subject to the same rules and limitations as
everyone else. He is no different than anyone else
despite his elevated status and position of power.
Obviously, these prescriptions are adjusted to befit
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(. )סוכה נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו: תנא ליה,אתא ההוא סבא
ֹלקיָך ְל ִבלְּתִ֨ י ׁשְ ֤מ ֹר מִ צְֹותָ י ֙ו ּומִ ׁשְ ּפָ ָ ֣טיו ו ְחֻ ּק ֹתָ֔ יו אֲ ֶ ׁ֛שר ָאנ ִ ֹ֥כי
֑ ֶ ֱהִ ָ ּׁ֣שמֶ ר לְָך֔ ּפֶ ן־ּתִ ׁשְ ַ ּ֖כח אֶ ת־י ְק ֹ ָו֣ק א
 ּוב ְָק ְֽרָך֤ ו ְצֹֽאנְ ָ֙ך י ְִר ְּב ֻ֔ין ו ֶ ְ֥כסֶ ף וְז ָ ָ֖הב: ָָׁשבְּת
ֽ ָ ָּתים ט ִ ֹ֛בים ּתִ ב ְֶנ֖ה וְי
֥ ִ ֹאכל ו ְׂשָ ָ ֑בעְ ָּת ּוב
֖ ַ  ּפֶ ן־ּת:מְ ַצּוְָך֖ הַ ּיֹֽום
ּת אֶ ת־י ְק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלקֶ֔ יָך הַ ּמֹוצִיאֲ ָך֛ מֵ ֶ ֥א ֶרץ מִ צ ַ ְ֖רי ִם
֙ ָ ְְׁשכַח
ֽ ָ  ו ָ ְ֖רם ְלב ֶ ָ֑בָך ו:ֶה־ּלְך ו ְ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־לְָך֖ י ְִר ֶּבֽה
֑ ָ י ְִרּב
יד( \\ ְל ִבלְּתִ י רּום ְלבָבֹו מֵ אֶ חָ יו ּו ְל ִבלְּתִ י סּור מִ ן הַ ּמִ ְצו ָה י ָמִ ין-יא, )דברים ח:מִ ֵ ּ֥בית עֲ ב ִָדֽים
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֑ ָ ֭מ ֹׁשֵ ל מַ קְ ִ ׁ֣שיב עַ ל־ּדְ ב
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no matter how good he is10 and, therefore, the
Torah unequivocally and forcefully proscribes “he
ה־ּלֹו( …should not have too many
ֹ)” ratherלא־י ְַר ֶּב ֣
than the softer “maybe…you will forget
ּת(
ְׁשכַחְ ָ ֙
ּ)” found by the individual. As theפֶ ן...ו ָ ֽ
Yerushalmi notes, a lay person is not bound by
any of these limitations.11 The restrictions are
there to ensure that the king does not see himself
as being different or greater than anyone else
ּתי רּום־לְ בָבֹו֙ ֵמ ֽאֶ חָ֔ יו(
) which would inevitably leadלְ בִלְ ִ ֤
to an illusion of greatness that would cause him to
forsake the ways of the Torah and forget God.
דברים פרק יז )פרשת המלך(
ֹלהי ָ֙ך נ ֵ ֹ֣תן ֔ ָלְך וִ ִֽירׁשְ ָ ּ֖תּה
)יד( ִּכֽי־תָ ֣ב ֹא אֶ ל־הָ אָ֗ ֶרץ אֲ ׁשֶ֨ ר י ְק ָֹו֤ק אֱ ֶ ֙
ּגֹוים אֲ ֶ ׁ֥שר
וְי ַ ָׁ֣שבְּתָ ה ָ ּ֑בּה ו ְָאמַ ְרּתָ֗ אָ ִ ׂ֤שימָ ה עָ ַל ֙י מֶ֔ לְֶך ְּככָל־הַ ִ֖
סְ בִיב ָֹתֽי:
ֹלקיָך ּ֑בֹו מִ ֶ ּ֣ק ֶרב
ְחר י ְק ָֹו֥ק אֱ ֶ ֖
)טו( ׂ֣שֹום ּתָ ִ ׂ֤שים עָ ֶל֙י ָ֙ך מֶ֔ לְֶך אֲ ֶ ׁ֥שר יִב ַ ֛
ָתת עָ ֶל֙י ָ֙ך ִ ֣איׁש נָכ ִ ְ֔רי אֲ ֶ ׁ֥שר
ַאחֶ֗ יָך ּתָ ִ ׂ֤שים עָ ֶל֙י ָ֙ך מֶ֔ לְֶך ֹ֣לא תּו ַ֗כל ל ֵ ֤
ֽא־ָאחיָך הֽ ּוא:
ֹל
ִ֖
ַ
מִ
ִ
סּוסִ
ַ
ים וְֹלֽא־י ָׁ֤שיב אֶ ת־הָ עָ ֙ם צ ְ֔רי ְמָ ה
֒
ה־ּלֹו
)טז( ר ֘ק ֹלא־י ְַר ֶּב ֣
ל ַ ְ֖מעַ ן הַ ְר ּ֣בֹות ֑סּוס ַו ֽיקֹו ָק֙ ָא ַ ֣מר ָל ֶ֔כם ֹ֣לא ת ֹסִ ֗פּון ל ָׁ֛שּוב ּב ֶ ַּ֥ד ֶרְך
הַ ֶּז֖ה עֽ ֹוד:
)יז( ו ְֹ֤לא י ְַרּבֶה־ּלֹו֙ נָׁשִ֔ ים ו ְֹ֥לא י ָ֖סּור לְ ב ָ֑בֹו ו ְֶכ֣סֶ ף וְזָהָ֔ ב ֹ֥לא
ה־ּלֹו מְ ֽא ֹד:
י ְַרּבֶ ֖
)יח( ו ְהָ ָי֣ה כְׁשִ ב ְּ֔תֹו ַ ֖על ּכ ֵ ִּ֣סא מַ מְ ַלכ ְּ֑תֹו וְ ָ֨כתַ ב ֜לֹו אֶ ת־מִ ׁשְ ֵ֨נה
ֹאת עַ ל־סֵ֔ פֶ ר מִ ּלִ פְ נֵ ֥י הַ ּכ ֹהֲ נִ ֖ים הַ לְ וִּיִ ֽם:
ֹורה הַ ּז ֙
הַ ּת ָ ֤
ָאה
מעַ ן י ִלְ מַ֗ ד לְ י ְִר ֙
)יט( ו ְהָ י ָ ְ֣תה עִ ּ֔מֹו ו ָ ְ֥ק ָרא ֖בֹו ּכָל־י ֵ ְ֣מי חַ ּיָ ֑יו לְ ַ ֣
אֶ ת־י ְק ֹוָ ֣ק אֱ ֹלהָ֔ יו ֠לִ ׁשְ מ ֹר ֶא ֽת־ּכ ִ
ּתֹורה הַ ּ֛ז ֹאת ו ְאֶ ת־
ָל־ּדב ֞ ְֵרי הַ ָ ֥
הַ חֻ ִ ּ֥קים הָ ֵ ֖אּלֶ ה לַ עֲ ׂש ָֹת ֽם:
ּתי ֥סּור מִ ן־הַ ּמִ צְוָ ֖ה י ִ ָ֣מין
ּתי רּום־לְ בָבֹו֙ ֵמ ֽאֶ חָ֔ יו ּולְ בִלְ ִ ֛
)כ( לְ בִלְ ִ ֤
לַ
ל־מַ
עַ
ִ
ִ
עַ
מַ
ְק ֶרב
ּוׂשְ ֑מ ֹאול לְ ן֩ י ַאֲ ֨ריְך י ָמ֧ים
מְ כ ְּ֛תֹו ֥הּוא ּובָנָ ֖יו ּב ֶ ֥
י ִׂשְ ָר ֵא ֽל :ס
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a king,9 but the same warnings of excesses in the
realm of materialism are given to him as they are
to individuals of Klal Yisrael. When one has too
much, there are risks of self-aggrandizement and
forgetting one’s subservience to God and His laws
ּת(
ְׁשכַחְ ָ ֙
בָבָ֑ך ו ָ ֽ
). With respect to the individual,ו ָ ְ֖רם לְ ֶ
the Torah warns of the dangers of wealth, success
and excesses, but with regards to the king, there
is a definitive statement and recurring warning of
ה־ּלֹו( …“he should not acquire too many
”ֹ).לא־י ְַר ֶּב ֣
Given the king’s position, the Torah recognizes
that it is impossible for him to deal with too much
דברים פרק ח )פרשת עקב – הסכנה ברבוי ההצלחה(
ֹלקיָך ְל ִבלְּתִ֨ י ׁשְ ֤מ ֹר
)יא( הִ ָ ּׁ֣שמֶ ר לְָך֔ ּפֶ ן־ּתִ ׁשְ ַ ּ֖כח אֶ ת־י ְק ָֹו֣ק אֱ ֶ ֑
מִ צְֹותָ י ֙ו ּומִ ׁשְ ּפָ ָ ֣טיו ו ְחֻ ּק ֹתָ֔ יו אֲ ֶ ׁ֛שר ָאנ ִ ֹ֥כי מְ ַצּוְָך֖ הַ ּיֹֽום:
ָׁשבְּתָ :
ָּתים ט ִ ֹ֛בים ּתִ ב ְֶנ֖ה וְי ָ ֽ
ֹאכל ו ְׂשָ ָ ֑בעְ ּתָ ּוב ִ ֥
)יב( ּפֶ ן־ּת ַ ֖
ה־ּלְך ו ְ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־לְ ָך֖
)יג( ּוב ְָק ְֽרָך֤ ו ְצֹֽאנְָך֙ י ְִר ְּב ֻ֔ין ו ְֶכ֥סֶ ף וְז ָָה֖ב י ְִר ֶּב ָ ֑
י ְִר ֶּב ֽה:
ּת אֶ ת־י ְק ָֹו֣ק אֱ ֹלקֶ֔ יָך הַ ּמֹוצִיאֲ ָך֛ מֵ ֶ ֥א ֶרץ
ְׁשכַחְ ָ ֙
)יד( ו ָ ְ֖רם לְ ב ֶָבָ֑ך ו ָ ֽ
מִ צ ַ ְ֖רי ִם מִ ֵ ּ֥בית עֲ ב ִָדֽים:
דברים פרק לא )הקהל(
ִים ּבְנֵ ֣י
ּתֹורה הַ ּז ֒
)ט( וַ ִּיכ ְּ֣ת ֹב מ ֹׁשֶ ֘ה אֶ ת־הַ ָ֣
ֹאת וַ ּֽיִּתְ ָ֗נּה אֶ ל־הַ ּכ ֹהֲ נ ֙
לֵ ִ֔וי הַ ּ֣נ ֹׂשְ אִ֔ ים אֶ ת־אֲ ֖רֹון ּב ִ ְ֣רית י ְק ָֹו֑ק ו ְאֶ ל־ּכָל־זִקְ ֵנ֖י י ִׂשְ ָר ֵאֽל:
)יא( ּב ְ֣בֹוא כָל־י ִׂשְ ָראֵ֗ ל ל ֵָראֹות֙ אֶ ת־ּפְ נֵ ֙י י ְק ָֹו֣ק אֱ ֹלהֶ֔ יָך ּבַּמָ ֖קֹום
ּתֹורה הַ ּ֛ז ֹאת ֶ ֥נגֶד ּכָל־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל
ְחר ּתִ קְ ֞ ָרא אֶ ת־הַ ָ ֥
אֲ ֶ ׁ֣שר יִב ָ ֑
ֵיהֽם:
ּבְָא ְזנ ֶ
)יב( הַ קְ ֵ ֣הל אֶ ת־הָ עָ֗ ם ָהֽאֲ נ ִ ָׁ֤שים ו ְהַ ּנָׁשִ ים֙ ו ְהַ ּטַ֔ ף וְג ְֵרָך֖ אֲ ֶ ׁ֣שר
אּו אֶ ת־י ְק ֹוָ ֣ק אֱ ֹלֽ ֵקי ֶ֔כם
מעַ ן י ִלְ מְ ֗דּו וְיָ ְֽר ֙
ּבִׁשְ עָ ֶ ֑ריָך לְמַ֨ עַ ן י ִׁשְ מְ ֜עּו ּולְ ַ ֣
וְׁשָ מְ ֣רּו לַ עֲ ׂ֔שֹות אֶ ת־ּכ ִ
ּתֹורה הַ ּזֹֽאת:
ָל־ּדב ֵ ְ֖רי הַ ָ ֥
)יג( ּו ְבנ ֵ֞יהֶ ם אֲ ֶ ׁ֣שר ֹלֽא־י ָדְ ֗עּו י ִׁשְ מְ עּו֙ ו ָ ְ֣למְ ֔דּו לְ י ְִר ָ ֖אה אֶ ת־י ְק ֹוָ ֣ק
אֱ ֵ
ל־ה֣אֲ ָדמָ֔ ה אֲ ׁשֶ֨ ר
ִים עַ ָ
ּתם חַ ּי ֙
ֹלק ֶיכ֑ם ּכָל־הַ ּיָמִ֗ ים אֲ ׁשֶ֨ ר אַ ֶ ֤
אַ ֶּ֜תם עֹב ִ ְ֧רים אֶ ת־הַ ּי ְַר ֵ ּ֛דן ָ ׁ֖שּמָ ה ל ְִרׁשְ ָּתּֽה:
דברים פרק ה )אחרי מתן תורה(
ׁשר צִּוָ ֛ה י ְק ֹוָ ֥ק אֱ ֵ
ֹלק ֶיכ֖ם אֶ תְ ֶכ֑ם ֹ֥לא
ּתם לַ עֲ ׂ֔שֹות ּכַאֲ ֶ ֥
)כט( ּוׁשְ מַ ְר ֶ ֣
תָ ֻ ֖סרּו י ִ ָ֥מין ּוׂשְ ֽמ ֹאל:
מעַ ן
יכם אֶ תְ ֶ ֖כם ּתֵ ֵ ֑לכּו לְ ַ ֤
)ל( ְּבכָל־הַ ֗ ֶּד ֶרְך אֲ ׁשֶ֨ ר ִצ ָּ֜וה י ְק ָֹו֧ק אֱ ֹלקֵ ֶ ֛
ֽירׁשֽ ּון:
ׁשר ִּת ָ
ָא ֶרץ אֲ ֶ ֥
ְּתם י ָמִ֔ ים ּב ָ ֖
ִּת ֽחְ יּון֙ ו ְ֣טֹוב לָ ֶ֔כם וְהַ אֲ ַרכ ֶ ֣
דברים פרק יז )בית דין הגדול – זקן ממרא(
ּתֹורה אֲ ֶ ׁ֣שר יֹור֗ ּוָך ו ְעַ ל־הַ ּמִ ׁשְ ָ ּ֛פט אֲ ׁשֶ ר־י ֹאמְ ֥רּו לְָך֖
)יא( עַ ל־ּפִ֨ י הַ ָ ֜
ִ
ִ
ן־הַ
מִ
֥ידּו לְ ָך֖ י ָ֥מין ּוׂשְ ֽמ ֹאל:
ּתַ עֲ ֶ ׂ֑שה ֹ֣לא תָ ֗סּור
ָּד ָב֛ר אֲ ׁשֶ ר־ י ַּג ֽ

seven year gathering of all of Bnei Yisrael to read
from the Torah. This public ceremony was
intended to teach “fear of God…to ensure that you
אּו ( follow in the ways of the Torah
מעַ ן י ִלְ מְ ֗דּו וְיָ ְֽר ֙
ּולְ ַ ֣
אֶ ת־י ְק ֹוָ ֣ק אֱ ֹלֽ ֵקי ֶ֔כם וְׁשָ מְ ֣רּו לַ עֲ ׂ֔שֹות אֶ ת־ּכ ִ
ּתֹורה
ָל־ּדב ֵ ְ֖רי הַ ָ ֥

In addition, the Parshia of the king emphasizes the
necessity for the king to follow the laws of God.
The requirement for the king to have a Sefer Torah
accompanying him at all times parallels the
), the once inהקהל( language found by Hakhel

ֹלמ ֹה הָ ַ ֖רע ּבְעֵ ֵינ֣י י ְק ֹ ָו֑ק ו ְֹ֥לא מִ ֵ ּ֛לא ַאחֲ ֵ ֥רי י ְק ָֹ֖וק ּכְדָ ִו֥ד ִ
ָאבֽיו) ...:מלכים א י,כג-יא,י( \\
ו ַ ַּי֧עַ ׂש ׁשְ ֛
ְָאהּוב ֵלֽאֹלקָ י ֙ו
ם ֹלֽא־הָ ָ֨יה מֶ֜ לְֶך ּכ ָ֗מ ֹהּו ו ֤
ֹלמ ֹה ֶ ֣מלְֶך י ִׂשְ ָראֵ֡ ל ּובַּגֹו ִי֣ם הָ ַרּבִי ֩
ל־אּלֶה חָ ָטֽא־ׁשְ ֣
הֲ ֣לֹוא עַ ֵ ֣
ַם־אֹותֹו הֶ חֱ טִ֔ יאּו הַ ּנ ִ ָׁ֖שים הַ ּנָכ ְִרּיֹֽות) :נחמיה יג,כו(
֣
הָ ָ֔יה וַּיִּתְ ֵנ֣הּו אֱ ֹלקִ֔ ים ֶ ֖מלְֶך עַ ל־ּכָל־י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ּג
\\ ואמר רבי יצחק :מפני מה לא נתגלו טעמי תורה  -שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן
נכשל בהן גדול העולם .כתיב לא ירבה לו נשים ,אמר שלמה :אני ארבה ולא אסור,
וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו .וכתיב לא ירבה לו סוסים ,ואמר
שלמה :אני ארבה ולא אשיב וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו') .סנהדרין כא\\ (:
רבי אחא אמר שלמה שלשה דברים ששחקה עליהן מידת הדין חיללתים לא ירבה לו
נשים וכתיב ]מלכים א יא א[ והמלך שלמה אהב נשים נכריות...לא ירבה לו סוסים
וכתיב ]מלכים א ה ו[ ויהי לשלמה ארבעים אלף אורוו' סוסים למרכב ושנים עשר אלף
פרשים בטלנים היו וההדיוט מותר בכולן ]דברים יז יז[ וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד
וכתיב ]מלכים א י כז[ ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ולא היו נגנבות )ירושלמי
סנהדרין ב,ו(
...השתא דאמרת לו לדרשה ,לא ירבה לו נשים מאי דרשת ביה?  -למעוטי הדיוטות
)סנהדרין כא.... \\ (:וההדיוט מותר בכולן) ...ירושלמי סנהדרין ב,ו(

... 9לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרה רבי יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו
מסירות את לבו ר' שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה אם כן
למה נאמר לא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל .לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו .וכסף
וזהב לא ירבה לו מאד אלא כדי ליתן אספניא .וכותב לו ספר תורה לשמו יוצא למלחמה
מוציאה עמו נכנס מכניסה עמו יושב בדין היא עמו מיסב היא כנגדו שנאמר והיתה עמו
וקרא בו כל ימי חייו) :משנה סנהדרין ב,ד(
ים וַי ְהִ ֗
ת ֶ ֔רכֶב ּוׁשְ נֵים־עָ ָ ׂ֥שר ֶ ֖אלֶף ָּפ ָֽר ִ ׁ֑שים
ְַארּבַע־מֵ אֹו ֙
י־לֹו ֶ ֤אלֶף ו ְ
... 10וַּיֶאֱ ֣ס ֹף ׁשְ ֹלמ ֹ֘ה ֶ ֣רכֶב ּופָ ָרׁשִ ֒
ם ּבְעָ ֵ ֣רי הָ ֶ ֔רכֶב ו ְעִ ם־הַ ֶ ּ֖מלְֶך ּבִירּוׁשָ ָ ִל ֽם :וַּיִּתֵ֨ ן הַ ֶ ּ֧מלְֶך אֶ ת־הַ ֶ ּ֛כסֶ ף ּבִירּוׁשָ ַ ִ֖לם ּכָאֲ ב ִָנ֑ים ו ֵ ְ֣את
וַּיַנְחֵ ֙
ֹלמ ֹה מִ ּמִ צ ָ ְ֑רי ִם ּומִ קְ ֵ֕וה
ּסּוסים אֲ ֶ ׁ֥שר לִׁשְ ֖
הָ אֲ ָר ֗ ִזים נ ַ ָ֛תן ּכַּׁשִ קְ ִ ֥מים אֲ ׁשֶ ר־ּבַּׁשְ פֵ ָ ֖לה ל ָֽר ֹב:
ּומֹוצא הַ ִ ֛
ָ֧
ָאהַ ב נ ִ ָׁ֧שים נָכ ְִרּי֛ ֹות ַר ּ֖בֹות ו ְאֶ ת־ּבַת־ּפַ ְר ֑ע ֹה
ֹלמ ֹה ֞
ס ֹחֲ ֵ ֣רי הַ ּמֶ֔ לְֶך י ִקְ ֥חּו מִ קְ ֵ֖וה ּבִמְ ִחֽיר...:ו ְהַ ֶ ּ֣מלְֶך ׁשְ ֗
מֹואֲ בִּי֤ ֹות עַ ּמֳ נִּיֹו ֙
ת אֲ ֣ד ֹמִ ּ֔י ֹת צֵדְ נ ִּ֖י ֹת חִ ּתִ ּי ֹֽת :מִ ן־הַ ּגֹו ִ֗ים אֲ ֶ ׁ֣שר ָאֽמַ ר־י ְקֹו ָק֩ אֶ ל־ ְּב ֵ֨ני י ִׂשְ ָראֵ֜ ל ֹלֽא־
ֹלמ ֹה
ָהם ּדָ ַ ֥בק ׁשְ ֖
תָ ֣ב ֹאּו בָהֶ֗ ם ו ְהֵ ֙
יהם ּב ֶ ֛
ם ֹלא־י ָ֣ב ֹאּו ָב ֶ֔כם ָא ֵכ ֙ן י ַּ֣טּו אֶ ת־ ְל ַב ְב ֶ֔כם ַאחֲ ֵ ֖רי אֱ ֹלהֵ ֶ ֑
ּופ ַלג ִ ְׁ֖שים ׁשְ ֹ֣לׁש מֵ ֑אֹות וַי ַּ֥טּו נ ָ ָׁ֖שיו אֶ ת־ ִלּבֹֽו :ו ַי ְהִ֗ י
י־לֹו נָׁשִ֗ ים ׂשָ רֹו ֙
לְַאהֲ ָבֽה :וַי ְהִ ֣
ת ׁשְ ַ ֣בע מֵ ֔אֹות ִ ֽ
ם עִ ם־י ְק ֹ ָו֣ק
ֹלהים אֲ חֵ ִ ֑רים ו ְֹלא־הָ ָ֨יה ְלב ָ֤בֹו ׁשָ ֵל ֙
ת זִקְ ַנ֣ת ׁשְ ֔
לְעֵ ֙
ֹלמ ֹה נָׁשָ י ֙ו הִ ּ֣טּו אֶ ת־ ְלב ָ֔בֹו ַאחֲ ֵ ֖רי אֱ ִ ֣
אֱ ֹלהָ֔ יו ִּכל ַ ְ֖בב ּדָ ִו֥יד ִ
ֹלהי צִד ִֹנ֑ים ו ְַאחֲ ֵ ֣רי מִ ל ְּ֔כ ֹם ׁשִ ֻ ּ֖קץ עַ ּמ ֹנִ ֽים:
ָאבֽיו :ו ַ ֵ ּ֣ילְֶך ׁשְ ֔
ֹלמ ֹה ַאחֲ ֵ ֣רי עַ ׁשְ ּ֔ת ֹ ֶרת אֱ ֵ ֖
www.swdaf.com
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פרשת שופטים

בס"ד

 ”)הַ ּֽז ֹאתand which will preserve this “fear of
God…all the days that you sojourn on the land
ֵ ֱו ָ ְ֣למְ ֔דּו לְ י ְִר ָ ֖אה אֶ ת־י ְק ֹוָ ֣ק א
( ּתם
֤ ֶ ַֹלק ֶיכ֑ם ּכָל־הַ ּיָמִ֗ ים אֲ ׁשֶ֨ ר א
ל־ה֣אֲ ָדמָ֔ ה
ָ ִַים ע
֙ )חַ ּי.” The Torah similarly enjoins the
king to have a Sefer Torah in order to “learn to fear
God…to ensure that he follows in the ways of the
Torah and keeps all these commandments…
ִ ָאה אֶ ת־י ְק ֹוָ ֣ק אֱ ֹלהָ֔ יו ֠לִ ׁשְ מ ֹר ֶא ֽת־ּכ
( ָל־ּדב ֞ ְֵרי
֙ מעַ ן י ִלְ מַ֗ ד לְ י ְִר
֣ ַ ְל
ּתֹורה הַ ּ֛ז ֹאת ו ְאֶ ת־הַ חֻ ִ ּ֥קים הָ ֵ ֖אּלֶ ה לַ עֲ ׂש ֹ ָת ֽם
֥ ָ ַ)ה,” but he
must read it every day of his life rather than once
a Sabbatical. In one version of the Gemara, there
is a suggestion that the king don his Sefer Torah
and bind it to his arm similar to Tefillin. Seemingly,
it would thereby carry and convey the same
message as the Tefillin shel Yad – that all of one’s
actions are bound, governed and guided by the
word of God. The heightened risk of deviance
faced by the king is met with a more potent and
frequent anchoring through the constant
interaction with the Torah.12

we do not find by any of the Neviim or Shoftim.
Given his disaffection with a monarchy and his
suggestion that the Torah is not positively inclined
towards such leadership, the Abarbanel offers two
alternative models of leadership to a monarch
within Bnei Yisrael. The first of which is that there
are national leaders, but those leaders are either
appointed for limited terms or the leadership
resembles something akin to a democracy
whereby a body of individuals would share the
leadership and decision making role. He does
also present what seems to be his favored more
idyllic view which is that there is no need for a king
or national leader within Klal Yisrael. All the
functions of the king are either carried out by the
ultimate king, God, or are handled by the judicial
and religious leadership of the Shoftim. The deficit
in the Abarbanael’s suggestion is that there are
many national needs and efforts that do require
centralized leadership and are infinitely more
effective when they are managed through political
leadership (i.e. army, utility services – water,
power, gas and etc., procurement, medical care
and standards and many more). The inability to
address national interests forces one in the
direction of a political leader that once again opens
up the question as to how the Torah, in addition to
those items mentioned above, limits and controls
the political power of the king (or political authority)
in order to create effective, just and moral
governance.

Lastly, the king is bound by the same laws as
everyone else. He is warned not to stray “right or
left” from God’s Mitzvot because that is the only
thing that will preserve the longevity of his
monarchy and his dynasty ( ּתי ֥סּור מִ ן־הַ ּמִ צְוָ ֖ה
֛ ִ ְּולְ בִל
י ִ ָ֣מין ּוׂשְ ֑מ ֹאול לְ מַ עַ ן֩ י ַאֲ ִ֨ריְך י ִ ָ֧מים עַ ל־מַ מְ לַ כ ְּ֛תֹו ֥הּוא ּובָנָ ֖יו
ְק ֶרב י ִׂשְ ָר ֵא ֽל
֥ ֶ )ּב. It is reminiscent of a similar
proscription directed at any member of Bnei
Yisrael. That exact directive and language is used
to describe Bnei Yisrael’s obligations to God and
that which will preserve their durability and viability
on the land of their inheritance ( ּתם לַ עֲ ׂ֔שֹות
֣ ֶ ּוׁשְ מַ ְר
ֵ ֱׁשר צִּוָ ֛ה י ְק ֹוָ ֥ק א
:ֹלק ֶיכ֖ם אֶ תְ ֶכ֑ם ֹ֥לא תָ ֻ ֖סרּו י ִ ָ֥מין ּוׂשְ ֽמ ֹאל
֥ ֶ ֲּכַא
֙מעַ ן ִּת ֽחְ יּון
֤ ַ ְיכם אֶ תְ ֶ ֖כם ּתֵ ֵ ֑לכּו ל
֛ ֶ ְֵּבכָל־הַ ֗ ֶּד ֶרְך אֲ ׁשֶ֨ ר ִצ ָּ֜וה י ְק ָֹו֧ק אֱ ֹלק
ֽירׁשֽ ּון
ָ ׁשר ִּת
֣ ֶ )ו ְ֣טֹוב לָ ֶ֔כם ו ְהַ אֲ ַרכ. It is also
֥ ֶ ְֲּתם י ָמִ֔ ים ּבָ ָ ֖א ֶרץ א
the language utilized to describe the duty of
individuals to follow the guidance proffered by the
religious leadership ( ֥ידּו
ֽ ֹ֣לא תָ ֗סּור מִ ן־הַ ָּד ָב֛ר אֲ ׁשֶ ר־ י ִַּג
)לְ ָך֖ י ִ ָ֥מין ּוׂשְ ֽמ ֹאל. The Torah is emphasizing and
reiterating that the king is subject to the same
laws, restrictions and obligations as everyone
else. Bnei Yisrael are granted the Land of Israel
by God on condition that they follow His ways, and
similarly the king rules by the grace of God13 and
he is therefore bound by the same
commandments of God.

This week’s Parsha contains another antidote to
the perils of power and leadership. The Torah
does not suffice with the framework mentioned
above in order to limit the king’s power. There is
another layer of protection against abuse by the
king of his position, and actually it is true of all the
leadership roles found in this week’s Parsha; the
Navi, the Shofet, the Kohanim/Leviim and the
King. The Torah describes separate and distinct
roles of leadership that both provide for a limitation
on any one party’s power as well as ensuring a
balance of power between the different areas and
realms of jurisdiction.
As the Torah notes, the Navi is the channel
through which God communicates with man. He
is the alternative to all the false diviners that the
other nation’s use. The prophet provides God’s
perspective on the world of man and the events
that are transpiring to Bnei Yisrael. He transmits
the word of God, but he has no power to
implement God’s will and in a sense is only an
advisor to the people and the king. And vice-

Likely stemming from personal experiences, the
Abarbanel viewed monarchies as evil institutions
ripe for abuse. He saw the vesting of too much
power with a single individual as fraught with
danger and brings a wealth of historical evidence
that kings because of their power are more likely
to deviate from the ways of God, something that
 אחת שהיא יוצאה ונכנסת, כותב לשמו שתי תורות- 'וכדתניא וכתב לו את משנה וגו
, אותה שיוצאה ונכנסת עמו )עושה אותה כמין קמיע. ואחת שמונחת לו בבית גנזיו,עמו
(: )סנהדרין כא...( שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט,ותולה בזרועו
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ֵי־מי ִם לֶב־ ֭מֶ ֶלְך
֣ ַ ּפַ ְלג13
֣ ַ א( \\ ּפַ ְלג, )משלי כא:ֵי־מי ִם לֶב־ ֭מֶ לְֶך ְּבי ַד־י ְק ֹ ָו֑ק ַעֽל־ּכָל־אֲ ֶ ׁ֖שר י ַחְ ּ֣פ ֹץ י ֶַּטּֽנּו
(כט, )דניאל ד:ְּבי ַד־י ְק ֹ ָו֑ק ַעֽל־ּכָל־אֲ ֶ ׁ֖שר י ַחְ ּ֣פ ֹץ י ֶַּטּֽנּו
3

בס"ד
The Kohanim and Leviim, who perform the service
in the Mikdash and are the religious agents of Bnei
Yisrael in their worship of God, are precluded from
owning land.20 Their support comes from the
tithes and portions of sacrifices dedicated to God
that are allocated to them. They are the itinerant
teachers of God’s word to the people and that is
why Moshe assigns them to be the “keepers” of
the Torah that he writes.21 Since they are the
religious teachers and priests, they are precluded
from holding political positions, especially the
kingship. The Ramban goes so far as to suggest
that the Hashmonaim and their dynasty met such
a terrible fate because they usurped the position
of the king which was an overreach on their part
and a violation of the Torah’s directive that kings
should only be appointed from the tribe of
Yehuda.22 Once again here, we see checks on the
power of the Kohanim who cannot readily
accumulate wealth or take positions of political
leadership. Vice versa, the king is not permitted to
serve in the Mikdash or in their role as is
evidenced by King Uziyahu’s failed attempt to
usurp the Kohanim’s position and offer the Ketoret
in the temple service.23
The Ran ever so eloquently suggests a similar
partition of power and roles exists between the
king and the Shoftim, the judges. He suggests that
there is a division of jurisdiction between the realm
נַחֲ ָלֽה) :במדבר יח,כג-כד( \\ עַ ל־ ֞ ֵּכן ֹלֽא־הָ ָי֧ה ְל ֵל ִו֛י ֵ ֥חלֶק וְנַחֲ ָ ֖לה עִ ם־אֶ ָ ֑חיו י ְקֹו ָק֙ ֣הּוא נַחֲ ל ָ֔תֹו
ָל־ׁשבֶט ֵל ִו֛י ֵ ֥חלֶק
ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר ּדִ ֶ ּ֛בר י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֹל ֶ ֖קיָך לֹֽו) :דברים י,ט( \\ ֹלֽא־ ִ֠יהְ י ֶה לַּכ ֹהֲ ִ֨נים הַ ְלו ִ ִּ֜ים ּכ ֵ ֧
ֶה־ּלֹו ּב ֶ ְ֣ק ֶרב אֶ ָ ֑חיו י ְקֹו ָק֙ ֣הּוא
וְנַחֲ ָ ֖לה עִ ם־י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל אִ ֵ ּׁ֧שי י ְק ֹ ָו֛ק וְנַחֲ ל ָ֖תֹו י ֹא ֵכלּֽון :וְנַחֲ ָ ֥לה ֹלא־ ִי ֽהְ י ֖
נַחֲ ל ָ֔תֹו ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר ּדִ ּבֶר־לֹֽו) :דברים יח,א-ב( ועוד הרבה פעמים בספר דברים " ִ ּ֣כי ֵ ֥אין ֛לֹו ֵ ֥חלֶק
וְנַחֲ ָ ֖לה עִ ָּמְֽך"
ם ּב ְֵנ֣י ֵל ִ֔וי הַ ּ֣נ ֹׂשְ אִ֔ ים אֶ ת־אֲ ֖רֹון ּב ִ ְ֣רית י ְק ֹ ָו֑ק
ֹאת ַוּֽיִּתְ ָ֗נּה אֶ ל־הַ ּכ ֹהֲ נִי ֙
ּתֹורה הַ ּז ֒
 21וַּיִכ ְּ֣ת ֹב מ ֹׁשֶ ֘ה אֶ ת־הַ ָ ֣
ו ְאֶ ל־ּכָל־זִקְ ֵנ֖י י ִׂשְ ָר ֵאֽל) :דברים לא,ט(
... 22וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני ,כי היו חסידי עליון ,ואלמלא הם נשתכחו
התורה והמצות מישראל ,ואף על פי כן נענשו עונש גדול ,כי ארבעת בני חשמונאי הזקן
החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב.
והגיע העונש בסוף למה שאמרו רז"ל )ב"ב ג ב( כל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא
עבדא הוא ,שנכרתו כלם בעון הזה .ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים,
אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע
יהודה ומבית דוד ,והסירו השבט והמחוקק לגמרי ,והיה עונשם מדה כנגד מדה,
שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתום :ואפשר גם כן שהיה
עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו )במדבר יח ז( תשמרו את כהונתכם
לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם ,ולא היה
להם למלוך רק לעבוד את עבודת ה' :וראיתי בירושלמי במסכת הוריות )פ"ג ה"ב( אין
מושחין מלכים כהנים ,אמר רבי יהודה ענתוריא על שם לא יסור שבט מיהודה ,אמר
רבי חייא בר' אבא למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל )דברים יז כ(,
מה כתיב בתריה לא יהיה לכהנים הלוים )שם יח א( .הנה שנו בכאן שאין מושחין מלכים
מן הכהנים בני אהרן ,ופירש תחלה שהוא לכבוד יהודה ,שאין השררה סרה מן השבט
ההוא ,ולפיכך אף על פי שישראל מקימים עליהם מלך משאר השבטים כפי צורך השעה
אין מושחים אותן שלא יהיה עליהם הוד מלכות ,אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו .והזכירו
הכהנים שאף על פי שהן בעצמן ראויים למשיחה ,אין מושחין אותן לשם מלכות ,וכל
שכן שאר השבטים ,וכמו שאמרו בגמרא )הוריות יא ב( שאין מושחין אלא מלכי בית
דוד .ורבי חייא בר אבא פירש שהוא מנוע מן התורה שלא יהיה לכהנים הלוים כל שבט
לוי חלק ונחלה במלכות .והוא דבר ראוי והגון) :רמב"ן בראשית מט,י(
ּ 23וכְחֶ זְקָ תֹו ָּגבַּה לִּבֹו עַ ד לְהַ ׁשְ חִ ית וַּיִמְ עַ ל ּבַיקֹו ָק אֱ ֹלהָ יו וַּיָב ֹא אֶ ל הֵ יכַל י ְקֹו ָק לְהַ קְ טִ יר עַ ל מִ ְז ַּבח
הַ ּקְ ט ֶֹרת :וַּיָב ֹא ַאחֲ ָריו עֲ ז ְַרי ָהּו הַ ּכ ֹהֵ ן ו ְעִ ּמֹו ּכ ֹהֲ נִים לַיקֹו ָק ׁשְ מֹונִים ְּבנֵי חָ י ִל :וַּיַעַ מְ דּו עַ ל עֻ ִּזּיָהּו
הַ ּמֶ לְֶך וַּי ֹאמְ רּו לֹו ֹלא לְָך עֻ ִּזּיָהּו לְהַ קְ טִ יר לַיקֹו ָק ּכִי לַּכ ֹהֲ נִים ְּבנֵי ַאהֲ רֹן הַ מְ קֻ ּדָ ׁשִ ים לְהַ קְ טִ יר
צֵא מִ ן הַ ּמִ קְ ּדָ ׁש ּכִי מָ עַ לְּתָ ו ְֹלא לְָך ְלכָבֹוד מֵ י ְקֹו ָק אֱ ֹלהִ ים :וַּיִזְעַ ף עֻ ִּזּיָהּו ּו ְבי ָדֹו מִ קְ טֶ ֶרת
לְהַ קְ טִ יר ּו ְבזַעְ ּפֹו עִ ם הַ ּכ ֹהֲ נִים ו ְהַ ּצ ַָרעַ ת ז ְָרחָ ה בְמִ צְחֹו לִפְ נֵי הַ ּכ ֹהֲ נִים ְּבבֵית י ְקֹו ָק מֵ עַ ל לְמִ ְזּבַח
הַ ּקְ ט ֶֹרת :וַּיִפֶ ן אֵ לָיו עֲ ז ְַרי ָהּו כ ֹהֵ ן הָ ר ֹאׁש וְכָל הַ ּכ ֹהֲ נִים ו ְהִ ּנֵה הּוא מְ צ ָֹרע ּבְמִ צְחֹו וַּיַבְהִ לּוהּו
מִ ּׁשָ ם וְגַם הּוא נִדְ חַ ף ָלצֵאת ּכִי נִּגְעֹו י ְקֹו ָק :וַי ְהִ י עֻ ִּזּיָהּו הַ ּמֶ לְֶך מְ צ ָֹרע עַ ד יֹום מֹותֹו וַּיֵׁשֶ ב ּבֵית
ָארץ) :דברי
הַ חָ פְ ׁשִ ית מְ צ ָֹרע ּכִי נִ ְגזַר מִ ּבֵית י ְקֹו ָק ו ְיֹותָ ם ּבְנֹו עַ ל ּבֵית הַ ּמֶ לְֶך ׁשֹופֵ ט אֶ ת עַ ם הָ ֶ
הימים ב כו,טז-כא(

פרשת שופטים
versa, the king has a built-in “critic” who brings the
word of God to either praise or chastise the king’s
(and other authorities’) decisions. Amazingly,
aside possibly from Shlomo HaMelech,14 not a
single king was spoken to directly by God. In
addition, aside from Moshe, Yehoshua, and
Shmuel (and maybe15 Devora16 and Gidon17), God
also does not speak directly to any of the Shoftim.
The Torah demands that the king abides by and
applies God’s laws, but he can never claim divine
direction or inspiration in usurping or abusing
power for he is not the conduit for that type of
revelation. The king can act of his own accord, but
his actions are open to censure and criticism and
he will bear the consequences of those decisions.
Any divine endorsement to overthrow the current
leader,18 to take action against an insurrection or
guidance, instruction or sanctioning of any given
activity of the leadership will always come through
a third party, the Navi. This separation of powers
was so ingrained within the people that the
monarchs had to find a way to gain independent
heavenly verification in the eyes of their subjects
to justify their inappropriate conduct or misdeeds.
That is why it was popular amongst many kings to
have a cabal of false prophets as part of their
entourage who could conveniently provide them
with the necessary divine approval they were
seeking.19 The true Navi, on the other hand,
always remains loyal to God and therefore
provides objective divine feedback and guidance.
מי ִם) :מלכים
 14וַּיִתְ אַ ּנַ ֥ף י ְק ָֹ֖וק ּבִׁשְ ֑
ֹלמ ֹה ִּכֽי־נ ָ ָ֣טה ְלב ָ֗בֹו מֵ ִ ֤עם י ְקֹו ָק֙ אֱ ֹל ֵ ֣קי י ִׂשְ ָראֵ֔ ל הַ ּנ ְִר ָ ֥אה אֵ ָ ֖ליו ּפַ עֲ ָ ֽ
א יא,ט( אבל יש אפשרות שזה דרך מליצה ובאמת היה ע"י נביא או ע"י חלום \\ ְּב ִגב ְ֗עֹון
ן־לְֽך) :מלכים א ג,ה( \\
ֹלמ ֹה ּבַחֲ ֣לֹום הַ ָ ּ֑ליְלָה ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר אֱ ֹלקִ֔ ים ׁשְ ַ ֖אל ָ ֥מה אֶ ּתֶ ָ
נ ְִר ָ ֧אה י ְק ֹ ָו֛ק אֶ ל־ׁשְ ֖
ֹלמ ֹה ּב ָ ַּ֑ליְלָה ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר ֗לֹו ׁשָ ַ ֙מעְ ּתִ ֙י אֶ ת־ּתְ פִ ּלָתֶ֔ ָך ּובָחַ֜ ְרּתִ י ּבַּמָ ֥קֹום הַ ֶּז֛ה ִ ֖לי ל ֵ ְ֥בית
וַּי ָ ֵ֧רא י ְק ֹ ָו֛ק אֶ ל־ׁשְ ֖
זָ ֽבַח) :דברי הימים ב ז,יב(
 15אפילו אם נאמר שהיו נביאים מה שמופיע בנביא הוא תוכן מאד מצומצם לקרבים
שהתנהלו בהתאם נגד יבין מלך כנען ומדין
 16הפסוק מעיד שדבורה היתה נביאה והיא גם מצטט את דבר ה' אבל לא מוציאים אף
פעם שה' דבר אליהּ :ודְ ָ
בֹורה֙ אִ ָ ּׁ֣שה נְבִיאָ֔ ה ֵ ֖אׁשֶ ת לַּפִ ֑ידֹות ִ ֛היא ׁש ֹפְ ָ ֥טה אֶ ת־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ּב ֵ ָ֥עת
ִינ ֹעַ ם מִ ֶ ּ֖קדֶ ׁש נַפְ ּתָ ִ ֑לי ו ַּ֨ת ֹאמֶ ר אֵ ֜ ָליו הֲ ֹ֥לא צ ִָּו֣ה׀ י ְק ֹ ָו֣ק
הַ ִהֽיא...:ו ִַּתׁשְ ַ֗לח ו ִַּתקְ ָר ֙א ְלב ָ ָ֣רק ּבֶן־אֲ ב ֔
אֱ ֵ
ם אִ֔ יׁש מִ ּבְנֵ ֥י נַפְ ּתָ ִ ֖לי ּומִ ּבְנֵ ֥י
ֹלהֽי־י ִׂשְ ָראֵ֗ ל ֵ ֤לְך ָ
ְהר ּתָ ֔בֹור וְלָקַ חְ ָ ּ֣ת עִ ּמְ ָך֗ עֲ ֶ ׂ֤ש ֶרת אֲ לָפִ י ֙
ּומֽׁשַ כ ָ ֙
ְּת ּב ַ ֣
ַארּתְ ָך֗ עַ ל־הַ ּדֶ ֶ֙ר ְ֙ך אֲ ֶ ׁ֣שר אַ ָ ּ֣תה הֹו ֵ֔לְך
ְז ֻבלּֽון...:ו ַּ֜ת ֹאמֶ ר הָ ֹ֧לְך אֵ ֵ ֣לְך עִ ּמָ֗ ְך ֚אֶ פֶ ס ִּכ ֩י ֹ֨לא ִתֽהְ ֶ֜יה ִּתֽפְ ְ
בי ַד־ אִ ּׁשָ֔ ה י ִמְ ּ֥כ ֹר י ְק ָֹ֖וק אֶ ִ
בֹורה ו ֵ ַּ֥תלְֶך עִ ם־ּב ָ ָ֖רק ֶ ֽקדְ ׁשָ ה...:ו ַּת ֹאמֶ ֩ר ּדְ ב ָ ֹ֨רה
ִ ּ֣כי ְ ֽ
ת־סֽיסְ ָ ֑רא ו ָ ַּ֧תקָ ם ּדְ ָ ֛
ם אֲ ׁשֶ ֩ר נָתַ֨ ן י ְק ֹ ָו֤ק אֶ ִ
ת־סֽיסְ ָר ֙א ְּבי ֔ ֶָדָך הֲ ֹ֥לא י ְק ָֹ֖וק י ָ ָ֣צא לְפָ ֶנ֑יָך ו ַ ֵּ֤י ֶרד ּב ָָרק֙
אֶ ל־ּב ָ ָ֜רק ֗קּום ִ ּ֣כי ֶז֤ה הַ ּיֹו ֙
מֵ ַ ֣הר ּתָ ֔בֹור ו ַעֲ ֶ ׂ֧ש ֶרת אֲ ל ִ ָ֛פים ִ ֖איׁש ַאחֲ ָ ֽריו) :שופטים ד,ד-יד( \\ גדעון ודברה
 17אצל גדעון זה הרבה יותר נוטה שה' דבר אליו כמו שמופיע בפסוק :ו ַ ּ֤י ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק֙ אֶ ל־ּגִדְ ֔עֹון
הֹוׁשיעָ ה ִּלֽי:
ַ ֗רב הָ עָ ֙
ֵאמ ֹר י ִ ָ֖די
ם אֲ ֶ ׁ֣שר אִ ּתָ֔ ְך מִ ּתִ ִ ּ֥תי אֶ ת־מִ דְ ָ֖ין ְּבי ָ ָ֑דם ּפֶ ן־י ִתְ ּפָ אֵ֨ ר עָ ַ ֤לי י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ל ֔
ִ֥
)שופטים ז,ב וגם פסוקים ד,ה,ז( אבל לא רואים שגדעון דבר בחזרה עם ה' כאשר דבר
אליו ה' ,רק קבל פקודות מאת ה' וגם בהקדמה לסיפורו בספר שופטים )ו,ז-י( מופיע
"איש נביא" שיכולים להציע שכל השיחות אח"כ מאת ה' אצל גדעון באים דרכו .גם
פעמיים מופיע :וַי ְהִ י֘ ּב ַ ַּ֣ליְלָה הַ ֒
ּופר הַ ּׁשֵ ִנ֖י
הּוא ו ַ ּ֧י ֹאמֶ ר ֣לֹו י ְק ָֹ֗וק ַ ֤קח אֶ ת־ּפַ ר־הַ ּׁשֹו ֙ר אֲ ֶ ׁ֣שר לְָא ִ֔ביָך ַ ֥
ֶ ׁ֣שבַע ׁשָ ִנ֑ים ו ְהָ ַרסְ ָּ֗ת אֶ ת־מִ ז ַ ְּ֤בח הַ ַּב֙עַ ל֙ אֲ ֶ ׁ֣שר לְָא ִ֔ביָך ו ְאֶ ת־הָ אֲ ׁשֵ ָ ֥רה אֲ ׁשֶ ר־עָ ָ ֖ליו ּתִ כ ְֽר ֹת:
)שופטים ד,כה וז,ט( אבל זה היה בלילה שיכול להיות חלום ולא נבואה ולפני זה רק
דבר אליו מלאך ה' )כמו למנוח ואשתו( .גם רואים שגדעון שאל סימנים מאת ה' לפני
הקרב שלו עם מדין והוא קבל תגובה חיובית מאת ה' אבל אף פעם לא דבר ה' אתו
בתגובתו .סוף סוף נראה יותר מסתבר שה' אכן דבר אליו אבל עדיין עיין בהערה 15
 18לדוגמא עיין אצל ירבעם ,בעשא ויהוא
ַאר ַ ּ֧בע
ל־הר הַ ּכ ְַר ֶ ֑מל ו ְאֶ ת־נְבִיאֵ֨ י הַ ַּ֜בעַ ל ְ
 19לדוגמאות :ו ְעַ ּתָ֗ ה ׁשְ ַ֨לח קְ ֥ב ֹץ אֵ ַ ֛לי אֶ ת־ּכָל־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל אֶ ַ ֣
ְחן אִ יזָ ֽבֶל) :מלכים א יח,יט( \\ ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר
ִיאי ָהֽאֲ ׁשֵ ָרה֙ ְ
ַאר ַ ּ֣בע מֵ ֔אֹות אֹכ ֵ ְ֖לי ׁשֻ ל ַ ֥
מֵ ֣אֹות ו ַחֲ מִ ּׁשִ֗ ים ּונְב ֵ ֤
מלְֶך־י ִׂשְ ָראֵ ל֙
י ְהֹוׁשָ פָ֗ ט הַ אֵ֨ ין ּ֤פ ֹה נָבִי ֙א ַלֽיק ָֹ֔וק וְנִדְ ְר ָ ׁ֥שה אֶ ת־י ְק ָֹ֖וק מֵ ֑
אֹותֹו ַ֠וּיַעַ ן אֶ ֞חָ ד מֵ עַ ב ֵ ְ֤די ֶ ֽ
ֹותֹו ּדְ בַר־
ִיׁשע ּבֶן־ׁשָ פָ֔ ט אֲ ׁשֶ ר־ ָ֥יצַק ַ ֖מי ִם עַ ל־י ֵ ְ֥די אֵ לִּיָ ֽהּו :ו ַ ּ֙י ֹאמֶ ֙ר י ְ֣הֹוׁשָ פָ֔ ט ֵיׁ֥ש א ֖
ו ַ ּ֔י ֹאמֶ ר ּ֚פ ֹה אֱ ל ָ ֣
ה־ּלי
ל־מלְֶך י ִׂשְ ָראֵ ל֙ מַ ִ ֣
ּומלְֶך אֱ דֽ ֹום :ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר אֱ לִיׁשָ֜ ע אֶ ֶ ֤
י ְק ֹ ָו֑ק וַּי ְֵר ֣דּו אֵ ֗ ָליו ֶ ֧מלְֶך י ִׂשְ ָר ֵ ֛אל ו ִיהֹוׁשָ ָ ֖פט ֶ ֥
ִיאי אִ ֶ ּ֑מָך ו ַ ּ֤י ֹאמֶ ר ל ֹ֙ו ֶ ֣מלְֶך י ִׂשְ ָראֵ֔ ל אַ֗ ל ִּכֽי־קָ ָ ֤רא י ְקֹו ָק֙ לִׁשְ ֹל ׁ֙שֶ ת֙
ִיאי ָא ִ֔ביָך ו ְאֶ ל־נְב ֵ ֖
ו ָ ֔ ָלְך ֚ ֵלְך אֶ ל־נְב ֵ ֣
ַד־מֹואֽב) :מלכים ב ג,יא-יג(
ָ
אֹותם ְּבי
ָתת ָ ֖
הַ ּמְ ל ִ ָ֣כים הָ אֵ֔ ּלֶה ל ֵ ֥
ְתֹוכם אֲ ִנ֤י חֶ לְקְ ָ֙ך וְנַחֲ ָ ֣לתְ ָך֔
ְַאר ָצ ֙
 20ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר י ְק ָֹ֜וק ֶאֽל־ַאהֲ ֗ר ֹן ּב ְ
ם ֹ֣לא תִ נְחָ֔ ל ו ְחֵ֕ לֶק ֹלא־י ִהְ ֶי֥ה לְָך֖ ּב ָ ֑
ת ֣א ֹהֶ ל מֹועֵ֔ ד ו ֵ ְ֖הם י ִׂשְ ֣אּו עֲ ָֹונ֑ם
ּב ְ֖תֹוְך ְּבנֵ ֥י י ִׂשְ ָר ֵאֽל) :במדבר יח,כ( \\ ו ְעָ ַ֨בד הַ ֵּל ִ֜וי ֗הּוא אֶ ת־עֲ ב ֹדַ ֙
ם לְד ֣ ֹר ֹתֵ י ֶ֔כם ּובְתֹו ְ֙ך ּב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ֹ֥לא יִנְחֲ ֖לּו נַחֲ ָלֽהִּ ֞ :כי אֶ ת־מַ עְ ַ ׂ֣שר ּבְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ֗ ל אֲ ׁשֶ֨ ר
חֻ ַ ּ֤קת עֹו ָל ֙
ָאמ ְרּתִ י לָהֶ֔ ם ּבְתֹו ְ֙ך ּב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ֹ֥לא יִנְחֲ ֖לּו
י ִ ָ֤רימּו ַלֽיקֹו ָק֙ ּתְ רּומָ֔ ה נ ַ ָ֥תּתִ י ַל ְלו ִ ִּ֖ים ְלנַחֲ ָ ֑לה עַ ל־ ֵּכ ֙ן ַ ֣
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פרשת שופטים

בס"ד

of the king and the domain of the judges. The
judges are the arbiters of the laws of the Torah and
anything associated or derived from them,
whereas, the king is in charge of national affairs.24
Judges are governed and bound by the framework
of the Torah while the king is given extrajudicial
latitude to manage the needs of the moment or the
demands or necessities of the nation. In this way,
the king is no different than the other monarchs,
but he is distinct from other nation’s rulers in that
he is still beholden to the laws of the Torah and the
decisions of the Shoftim.25 The oral law goes
further in limiting the king’s power by suggesting
that he must seek the approval of the high court
before engaging in military escapades. The Ran
then identifies the sin of the people at the time of
Shmuel as being that they conflated the positions
and powers of these two bodies of leadership.26
They requested a king to not only deal with their
national affairs and battles, but also to judge them
like the other nations. Here too, the judges do not
carry any political position or power and the king is
subject to the religious rulings, Torah prescribed
law, of the courts.

leadership, power and success that we utilize
those for the betterment of those under our
auspices or influence. That demands that we
always check and reflect that we are not abusing
those God granted gifts or deviating from the high
expectations God has of us in exercising those
privileges.
When Dovid HaMelech is forced to abandon his
throne and capital city because of the insurrection
lead by his son Avshalom, the Kohanim, Tzadok
and Evyatar, and the Levi’im bring the Ark of the
Covenant to accompany Dovid on his hasty retreat
from Yerushalayim. Taking the Ark of God along
with them would have been seen as an affirmation
of Dovid’s divine ordination and would have given
a great moral boost to his loyal followers in this civil
war. Nevertheless, Dovid HaMelech demurs and
directs them to return the Aron to its place in
Yerushalayim. That is because while he knows
that God had appointed him as king, he is
uncertain, due to his impropriety, as to whether
God still endorses his leadership. Dovid is the
greatest king, the progenitor of the everlasting
Davidic dynasty and the forbearer of the
Moshiach, because he always saw his leadership
and kingship as being subordinate to God. On this
occasion, he expresses it so eloquently when he
says, “Take the Ark of God back to the city. If I find
favor with God, He will bring me back and let me
see it and its abode. And if He should say, ‘I do
not want you,’ I am ready; let Him do with me as
He pleases.”27 Dovid had what to be proud of,
especially his great accomplishments in unifying
Bnei Yisrael and consolidating their control over
the Land of Israel, and ample reason to believe
that he was one of the greatest leaders of Bnei
Yisrael. Moreover, he was the one who brought
the Ark to its location in Yerushalayim which would
have easily justified his taking a position that it
should stay with him. Despite all this, Dovid did
not try to hold onto his position of power, but
rather, in an ultimate surrender to God, leaves the
Ark behind. He understood so well that, in the end,
we all only serve at God’s behest.

The Torah is amazingly innovative in that it
provides a diffused leadership structure whereby
different realms are held by different parties. In
addition, each silo of power is limited in its scope,
has restrictions against usurping another domain
and has checks and balances against their abuse
of power. Even given all of this, history is replete
with failed monarchs, religious leaders and
abusive institutions of power.
It therefore
behooves us to ensure that we choose carefully
those that we appoint as leaders or those that are
granted leadership positions. Even with the best
of people or leaders, there should always be
checks and balances in place to protect against
abuses or any temptation to misuse one’s position
for personal benefit.
The antidote to the
intoxicating problem of power is to promote a view
within our societies that power, leadership and
privilege are an obligation and subjugation to
others rather than a position of grandeur and a
scepter by which to take revenge on or control
others. On a more personal level, we all need to
be ever so careful that when we are in positions of

Shabbat Shalom

 כמו, שהם צודקים בעצמם, ונמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד24
 וכל, ומינוי המלך היה להשלים תיקון סדר המדיני,שאמר ושפטו את העם משפט צדק
 אבל. וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו הנמסר לדיינים...מה שהיה מצטרך לצורך השעה
 שיתרבו שופכי, יפסד הסידור המדיני לגמרי,אם לא יענש העובר כי אם על זה הדרך
 ולכן צוה השם יתברך לצורך ישובו של עולם במינוי המלך,דמים ולא יגורו מן העונש
()דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר
 ומפני. שהשופט משועבד יותר למשפטי התורה מהמלך, שזה ההבדל בין השופט והמלך25
זה הזהיר המלך וצוהו שיהא לו ספר תורה שני ויביא עמו )דרשות הר"ן הדרוש האחד
(עשר
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 שהם רצו,על דעתי הוא כך...וזה היה חטאם של ישראל בדבר המלוכה אשר שאלו
שישראל נטו בעת...שעיקר המשפט במה שבין אדם לחבירו יהיה נמשך מצד המלכות
 אבל היטיבו, לא נעתקו מכונתם,וכשהוכיחם שמואל...ההיא יותר לתיקון קיבוצם המדיני
 אבל מצד תיקון,מעט שאלתם לומר כי אינם שואלים המלך מצד המשפט לבד
(מלחמותיהם )דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר
ם עֹב ִ ְ֔רים
֙ ָם ֣קֹול ּג ָ֔דֹול וְכָל־הָ ָ ֖עם ֽע ֹב ִ ְ֑רים ו ְהַ ּמֶ֗ לְֶך ע ֹ ֵב ֙ר ּב ְַנ֣חַ ל קִ דְ ר֔ ֹון וְכָל־הָ ע
֙ וְכָל־הָ אָ֗ ֶרץ ּבֹוכִי
ם אֶ ת־אֲ רֹו ֙ן ּב ִ ְ֣רית הָ אֱ ֹלקִ֔ ים
֙  ו ְהִ ֵּ֨נה גַם־צ ָ֜דֹוק ו ְָכֽל־הַ ְלו ִ ִּי֣ם אִ ּ֗תֹו נ ֹֽׂשְ אִ י:ּבר
ֽ ָ ְֵי־ד ֶרְך אֶ ת־הַ ּמִ ד
֖ ֶ עַ ל־ ּפְ נ
ּמ ֶל ְ֙ך
֙ ֶ ַ ו ַּ֤י ֹאמֶ ר ה:ד־ּת ֹם ּכָל־הָ ָ ֖עם לַעֲ ֥בֹור מִ ן־הָ ִעֽיר
֥ ַוַּיַ ִּצ֙קּו֙ אֶ ת־אֲ ֣רֹון הָ אֱ ֹלקִ֔ ים ו ַ ַּ֖יעַ ל אֶ ְבי ָ ָ֑תר ע
ְלצ ָ֔דֹוק הָ ֵ ׁ֛שב אֶ ת־אֲ ֥רֹון הָ אֱ ֹל ִ ֖קים הָ ִ ֑עיר אִ ם־אֶ מְ ָ ֥צא חֵ ֙ן ּבְעֵ ֵינ֣י י ְק ָֹ֔וק ו ֶהֱ ׁשִ ַ֕בנִי ו ְהִ ְר ַ ֥אנִי א ֹ֖תֹו ו ְאֶ ת־
(כו-כג, )שמואל ב טו:ם ּ֣כ ֹה י ֹאמַ֔ ר ֹ֥לא חָ ַ ֖פצְּתִ י ָ ּ֑בְך הִ נְ ִ֕ני ַי ֽעֲ ׂשֶ ה־ ִּ֕לי ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר ֖טֹוב ּבְעֵ ינָ ֽיו
֙ ִ ו ְא:נָ ֵו ֽהּו
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