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 Le grand opposant à cela (théorie politique de Rambam) fut Abarbanel (1437-1508)

 l fut le ministre des finances au portugal, puis soupçonné de complot avec les nobles contre le roi, 

s'enfuit en espagne (1483)et là il devient le conseiler de ferdinand et isabelle, puis après 1492 il 

s'enfuit à naples et devint conseiller, puis à venise.

Il est anti-monarchiste acharné et rêve d'une république des juges, comme aux premiers 

temps d'israel, avant la monarchie.

il a une théorie du pouvoir :

« observez les pays dirigés par les rois, et regardez quelles choses dégoûtantes et abominables 

(shikoutseihem ve gilouleihem), chacun d'eux fait selon son bon vouloir, et la terre se remplit de 

violence, ou mala haarets h'amas à cause d'eux, et qui pourrait lui dire : stop, que fais-tu ? »

pour lui, tout homme qui a du pouvoir tend à agrandir son pouvoir et ne s'arrête jamais. Il y a donc 

incompatibliité entre religion et politique, et un roi onstitutionel deviendra un roi absolu, et un roi 

absolu deviendra un tyran sanguinaire (Ravitsky)1

le pouvoir personnel est dangereux : p 205 sur I samuel 8

« ce type de roi est très mezik, car le roi, du fait de sont pouvoir absolu remis entre ses mains, ne 

veillera pas à la justice et au doit, et il fera tout ce qui lui plaira, et qui lui dira que fais tu? »

1Cf son commentaire sur samuel I 8:4-5 et devarim 17 :14 à la fin, page 27-43 du pdf
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et je vais montrer que les rois ne sont nullement indispensables, mais au contraire nuisibles

(mezik) et très dangereux (sacana rabba)

שמציאות המלך בעם אינו הכרחי, כי אם מזיק וסכנה רבה. וכמ ו ,

car s'il y a des dirigeants  bons, c'est mieux qu'ils soient nombreux, et s'ils sont mauvais, et s'il y en

a un seul, c'est dangereux car il sera l'exclave de ses appétits

כי אם היו ה מנהיגים טובים, מוט ב

. המשולח לתאוותו מן הרביםשיהיו רבים, ואם היו רעים - יותר מסוכן האחד

Et donc le pouvoir personnel est sans limite.

C'est comme :

  "Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument"  "Les grands hommes sont presque

toujours des hommes mauvais". » (Lord Acton).

il s'inspire du Ran 

והוסר ממנו בהשגחה גמורה הדבור הצח, למען לא יחשב שהיות כלל בני ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו יהיה 

 כמו שידוע שיאמר על מי שהוא צח הדבור, שימשיך לב ההמון אחריו, ושהשקר ממנו יחשב להמשכם אחר צחות דבריו,

אמת, וזה הדבר כלו בהפך במי שהוא כבד פה, כי גם האמת ממנו לא יקובל כי אם בחוזק הגלותו. ולזאת הסבה היה כבד פה
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...וכבד לשון בהשגחה גמורה

du coup, Abarbanel cherche à appuyer sa théorie sur la torah :

il s'oppose à "nommer un roi est une mitsva"  et donne 12 arguments comme quoi ce n'est pas

une mitsva 

nous en prendrons 2 :

1) pourquoi Josué a attendu et n'a pas accompli la mitsva ?

למה אם כן יהושע ושאר שופטי ישראל שבאו אחריו לא התעוררו להמליך מלך

בישראל, כיון שהייתה המצווה עליהם בהכנסתם לארץ. ואיך עברו כולם על זאת המצוו ה

2) le passage de Samuel :

Sa 8:1 Quand Samuel fut devenu vieux, il confia à ses fils le gouvernement d'Israël.

1Sa 8:2 Son fils aîné s'appelait Joël, et son puîné Abya; ils exerçaient le gouvernement à Bersabée.

1Sa 8:3 Mais ses fils ne marchaient pas sur ses traces, ils recherchaient le lucre, acceptaient des 

dons corrupteurs et faussaient la justice.

1Sa 8:4 Aussi, tous les anciens d'Israël se réunirent, allèrent chez Samuel a Rama,

1Sa 8:5 et lui dirent: “Vois, tu es âgé, et tes fils ne suivent pas tes voies; donne- nous donc un roi 

pour nous gouverner, comme en ont tous les peuples.”

1Sa 8:6 Cela déplut à Samuel de les entendre dire: “Donne-nous un roi pour nous gouverner”; et il 

adressa une prière au Seigneur.

1Sa 8:7 Mais le Seigneur dit à Samuel: “Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu'ils te disent; ce 

n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi-même, dont ils ne veulent plus pour leur roi.

1Sa 8:8 Comme ils ont constamment agi depuis que je les ai tirés d'Egypte jusqu'à ce jour, me 

délaissant pour servir des dieux étrangers, ainsi agissent-ils encore sous tes yeux.

1Sa 8:9 Cède donc à leur voix, non toutefois sans les avertir, et leur exposer les procédés du roi qui 

les gouvernera.”

1Sa 8:10 Samuel rapporta toutes les paroles de l'Eternel au peuple qui lui avait demandé un roi;

1Sa 8:11 et il dit: “Voici comment procédera le roi que vous voulez avoir: vos fils, il les prendra 

pour les employer à ses chars, à sa cavalerie, les fera courir devant son char,

1Sa 8:12 en fera des officiers de mille, des officiers de cinquante; les forcera de labourer, de 

moissonner pour lui, de fabriquer ses armes et l'attirail de ses voitures.

1Sa 8:13 Vos filles, il les exploitera pour la préparation des parfums, pour sa cuisine et pour son 

pain.

1Sa 8:14 Les meilleurs de vos champs, de vos vignobles et de vos plants d'oliviers, il les prendra 
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pour les donner à ses serviteurs.

...

1Sa 8:17 Il prélèvera la dîme de votre menu bétail, et vous-mêmes deviendrez ses esclaves.

1Sa 8:18 Vous vous lamenterez alors à cause de ce roi que vous avez désiré; mais l'Eternel ne vous 

exaucera point ce jour-là.”

1Sa 8:19 Le peuple refusa d'accéder à la voix de Samuel, et il répondit: “Non, il nous faut un roi!

1Sa 8:20 Nous voulons être comme les autres peuples, nous aussi et notre roi nous jugera,

et il marchera à notre tête, et il combattra avec nous”

1Sa 8:21 Samuel, ayant ouï toutes les paroles du peuple, en rendit compte au Seigneur.

1Sa 8:22 Le Seigneur dit à Samuel: “Défère à leur demande, et donne-leur un roi.” Et

Samuel dit aux délégués d'Israël: “Que chacun de vous s'en retourne dans sa ville! ”

Abarbanel voit donc ici

1) les méfaits du pouvoir royal en général, pour n'importe quel pays, juif ou non

2) il voit une contradiction du pouvoir absolu avec la torah, et il ne croit pas dans le fait que 

les limitations de la torah quant aux pouvoirs du roi soient suffisantes :

Rappel : 

Devarim 17

זהה,טז ך הז רה דה שוב בז פון לש ספ סא תס ם, ל כה ר לש מז ה, אש יהוש בות סוס; וז רב ן הז עז מז ה, לב מש יב רז צב ם מפ עש ת-הש יב אה סא-יששפ ל ים, וב ה-לו סוספ בה סא-יזרב ק, ל  רז

ד.יז  עוד. אס ה-לו מב בה סא יזרב ב, ל זשהש ף וב סה כה בו; וב בש סא ישסור לב ל ים, וב ה-לו נששפ בה סא יזרב ל ב לויח   וב תז כש תו--וב כב לז מב א מז סא ל כפ תו, עז בב שפ ישה כב הש  וב

ם. יפ ופ לב ים הז נפ הנ כס י, הז נא פב לפ ר, מפ פה ל-סא סאת, עז ז ה הז תורש נאה הז שב ת-מפ ת-יט  אה ה אה אש רב יפ ד, לב מז לב ן יפ עז מז ישיו--לב י חז מא ל-יב א בו כש רש קש מו, וב ה עפ תש יב הש  וב

ם. ענשסתש ה, לז לה אא ים הש קפ חק ת-הז אה סאת וב ז ה הז תורש י הז רא בב ל-דפ ת-כש ר אה מס שב יו, לפ להש ה אל הוש ן-כ  יב י סור מפ תפ לב בפ יו, ולב חש אה בו מא בש י רום-לב תפ לב בפ  לב

ל. אא רש שב ב יפ רה קה יו, בב נש תו הוא ובש כב לז מב ל-מז ים עז יך ישמפ רפ ן יזאנ עז מז מסאול--לב ין ושב ה ישמפ וש צב מפ  { {ס הז

Théorie du pouvoir selon Abarbanel: une direction collective et temporaire est mieux qu'un 

roi, pour les raisons suivantes :

« en réalité, l'idée qu'un roi est indispensable est kozevet ».

,הנה תהיה ב אמת מחשבתם בחיוב המלך והכרחיו תו כוזבת

Il faut donc à la place :

1) »On peut tout à fait soutenir l'idée d'une direction collective qui se mette d'accord » car 

« deux c'est mieux que un » (kohelet 4:9) et « la règle veut que s'il y a controverse entre un et 

des nombreux, la halakha est comme la majorité »

הדין נותן שיחיד ורבים ,
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 ,הלכה כרבים

פי שאינו מהבטל שיהיו בעם

מנהיגים רבי ם מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת, ועל פיהם תהיה ההנהגה

D'ailleurs, la direction collective peut s'autocorriger :

« et il est bien plus probable qu'un seul en viene à pêcher, que de nombreux qui travaillent

ensemble, car si l'un dévie du droit chemin, les autres vont protester, du fait que leur pouvoir est

temporaire, et qu'ils seront amenés à rendre des comptes après peu de temps, et donc la crainte des

hommes sera sur eux ! « 

,ושיותר קרוב להיות הפשע באדם אחד, כמו שאמר חמת מלך מלאכי מות

. משיחטאו אנשים רבים בהיו וסדם יחד, כי אם האחד יטה מני דרך, ימחו האחרים בידו

והם עתידים לתת את הדין אחרי ימים מועטים, יהיה מורא בשרובה יות הנהגו תיהם זמניות, 

.ודם עליהם

2) et temporaire :

« et pourquoi donc ne serait-il pas possible que cette direction soit en place pour un an ou pour trois 

ans plus ou moins, et que lorsque les nouveaux viendront, ils examineront le bilan des anciens et 

tenteront de le corriger »

ולמה לא תהיינה הנהגותי הם משנה לשנה, או לג' שנים כשני שכיר או פחות מזה, ובהגי ע

תור שופטים ושוטרים אחרים, יקומו תחתיהם ויחקרו את פשעי הראשונים באמונתם, ואשר

ירשיעון ישלם כל אשר הרשיע לעשות

3) et pourquoi leur pouvoir ne serait-il pas  défini et limité ?

ולמה לא יהיה גם כן יכלתם מוגבל ומסודר כפי הדתות והנימוסים

4) »Et d'ailleurs (et pourquoi donc invoquer des arguments théoriques, l'expérience ici est plus 

importante que le raisonnement !) inutile de faire de la théorie, habitou ou reou : on voit bien sous 

nos yeux que les pays dirigés par des juges et des dirigeants temporaires « 

: הביטו וראו הארצותמה לנו להביא על זה טענות שכליות, והנה הניסיון גובר על ההיקשו

שהנהגתם על ידי המלכים, והיום הז ה ראינו כמה ארצות שהנהגותיהם ע"י השופטים

. ומושלים זמניים נבחרים

D'ailleurs voici l'exemple de Venise, la dame puissante parmi les nations (rabati ba goyim, sarati ba

medinot) , et l'état de florence, c'est un cerf pour tous les pays , et justement elles sont dirigées par

des chefs élus pour une période temporaire, et elles sont bcp plus puissatnes que des

monarchies.etc :
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, ו מלכות פלורץ, צבי היא לכ לרבתי בגויים שרתי במדינותועוד היום שררת ויניציה הגברת 

הארצות..., והם מתנהגים על פי מנהגים

.נבחרים לימים קצובים

« Et dans les républiques,  nul homme ne lèvera la main pour commettre un péché, et elles sont

supérieures à tous les autres états par la sagesse, le discenrement et l'intelligence. »

והנה המלכויות הנבחרות, לא ירים איש את ידו ואת רגלו על כל

.דבר פשע, והמה כובשות ארצות לא להן בחכמה בתבונה ובדעת

Et donc pour Israel :

cela dit, même si on peut reconnaître (nodeh) qu'un roi peut être nécessaire pour gérer une

collectivité politique, sur le peuple d'israel ce n'est pas comme ça, car il n'en a pas besoin et ce

n'est pas nécessiare. 

היא שאף שנודה היות המ לך דבר מועיל והכרחי בעם לתקן הקיבוץ המדיני ו שמירתו, מה

םשהוא בחילוף האמת, הנה בעם ישראל איננו כן, כי אינו צריך ולא הכרחי לה .

C'est pourquoi je pense que les rois au début n'ont pas été selon la volonté du peuple, mais par la

violence (dekol de alim gavar) comme il est écrit en Isaie 10: montons à Judah et ...

ולכן אחשוב 

שלא נעשו המלכים בראשונה בבחינת העם, כי אם בחוזר וכל דאלים גבר, וכמו שכתו ב

ישעיה י') נעלה ביהודה ונקיצנה ונמליך מלך בתוכה. וגם אלו לא נמנו כי אם בדרך אמונות)

 ,לעבוד את העם

et ils devinrent des seigneurs comme si Dieu leur avait donné la terre et tout ce qu'elle contient, et

qu'ils la transmettent à leurs fils après eux et aux fils de leurs fils pour l'éternité, comme s'ils avaient

acheté la terre par leur propre argent. 

Et cette lèpre maligne et galopante s'est répandue, jusqu'à ce que vienne un homme pour l'arrêter. 

והם נעשו אדונים כאלו נתן השם ית' להם את הארץ ומלואה ויורישו ו ה

לבניהם אחריהם, ולבני בניהם עד עולם, כאלו היה קרקע שקנה בממונו. ונתפשטה הצרעת

יההממארת הז את עד שיקום איש אחד ויעצור בעמו, ו ינהיגם כדמו תם.

et c'est contradictoire avec la torah :

car Dieu a donné tout, et il ne faut pas dévier, et il y a les juges, ne pas dévier ni à gauche ni à
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droite

.וג"כ לא היו צריכים למלך להנחת התורות והנמוסים כי תורה ציוה לנו משה

' וציוה ה וא ית' לא תוסיפו על הדבר וגו', ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה

אלהי, ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים וגו', ומ י גו י גדול אשר לו חוקים ו משפטים צדיקים

וגו', ולא היה ביד מלך ישראל לחדש דבר בתורה לא לגרוע ממנה, וכמו שכתוב עליו ולבלתי

.סור מן המצוו ה ימין ושמאל

ni même pour le maintien de l'ordre, car ce pouvoir a été donné au Sanhédrin, et de toutes

façons, si le jugement par erreur libère un coupable, Dieu le punira. (contraditionc entre la

religion et le pouvroi politique  ו

שהוא ית' יעניש את הרשע בדינו הגדול. וכמו שכתו ב מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג

.כי לא אצדיק רשע. רוצה לומר מה שאתה לא תוכל להענישו כפי ה דין, אנכי אענישהו

Car qui est le vrai roi ?

Cette vison des juges est corroborée par :

, ובזה רמ ז אל שלושתה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מ לכנו והוא יוש יענואמר ישעיהו כי : בנביאים

העניינים שיעשה המלך

et par 

שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד. מיאמר (תהלים כ"ד) : ובכתובים

. רוצה לומר, שאין ראוי שייקר א מלך הכבודזה מלך הכבו ד, ה' עזוז וגי בור ה' גיב ור מלחמה

.אדם גשמי, כי אם ה’ יתברך, שהוא עזוז וגיבור מלחמה להלחם בעד עמו

Et voici donc que la plupart des rois de Judah et d'Israel ont été mauvais

.הנה התבאר מכל זה, שאף שנודה היות המלך הכרחי באומות, לא יצדק באומה הישראלית

כל שכן שכבר הורה הניס יון בעני ין מל כי ישראל ומלכי יהודה, ש המה ה יו ב מו רדי אור, המה

הסבו לבב בנ י ישראל אחורנית, כמו שידעת מירבעם בן נבט ושאר מלכי ישראל כולם, ורוב

,מלכי יהודה, עד שבסיבתם גלתה יהודה מעוני. לא כן אנחנו רואים בשופטי ישראל ונביאיהם

33 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr * קיצור אברבנאל לפרשת שופטים

33

כולם אנשים אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת, ולא היה אחד מהשופטים שנטה לבבו מאחרי

.ה' לעבוד אלהים אחרים, בהפך המלכי ם שמי ומי מהם ניצל מעבודה זרה

Et on voit bien dans Samuel que Dieu n'était pas content :
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שישראל לא נצטוו בתורה על שאלת, הספק העשירי הנזכרוכאשר תדע זה תשיב אל 

המלך, ושלא היה המלך צריך ולא הכרחי הנהגת קיבוציהם, כמ ו שבא בהקדמה השנית. אבל

.היה המלך מ זיק לכל אומה ולשון, כמו שבא בהקדמה ראשונה. ומפני זה כאשר שאלו המלך

שהיה מנהיג מסוכן. וכל שכן בערכם שהיו בלתי צריכים אליו, לכן חרה אף ה' בעם. ואמר

לשמואל לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם. ומפני זה לא הקים יהו שע מלך, גם לא

.שאר השופטים יראי ה' וחושבי שמו, להיותו דבר בלתי הגון אליהם

והנה לאומר שיאמר אם הייתה שאלת המלך רעה ובלתי הגונה, אם כן כאשר שבו ישראל

בתשובה ואמ רו (שמואל א' י"ב) כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאול לנו מלך, למה לא עזבו

החטא וחזרו מהמלכת המלך, ומה הועילה תשובתם מבלתי עזיבת החטא, והיותם כטוב ל

ושרץ בידו? גם האל יתברך, למה שלח אחרי כן למשוח את דוד למלך על ישראל ונתן לו

.ולזרעו אחריו ברית המלכות לעולם, והיו אם כן תמיד בחטאם

(condamnation de la ville par Abarbanel):

“leur esprit ne fut pas satisfait de ce que le Créateur leur avait donné en cadeau, la nature, et ils

voulurent “lancer la main” (porter atteinte) et investir toutes leurs pensées à bâtir des villes, qui

incluent tous les travaux, et une tour au milieu, pour s'organiser en façon politique...avec tout ce que

cela implique, la distribution de postes, le pouvoir et l'acquisition de biens, et la violence et le vol et

le fait de verser le sang, qui en découlent” 

לא נחה דעתם במה שהכין להם בוראם במתנתו הרחבה הטבעית, ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבתם למצוא

המלאכות בבנות עיר, שהיא כוללת המלאכות כולם, ומגדל בתוכה, כדי להתחבר שם ולעשות עצמם מדיניים... עם

כל מה שימשך מזה מהם מהשמות והמינויים והממשלות והכבודות הדימיוניות וחמדת אסיפת הקנינים, והחמס

i.והגזל ושפיכות הדמים הנמשכים מהם

תהיה הנהגתם על ידי מלכים ותראו את שקוציהם וגלוליהם, איש מהם כל הישר בעיניו יעשה ומלאההביטו וראו הארצות ש

הארץ חמס מפניהם. ומי יאמר לו מה יעשה?... ועוד היום מלכות [=הרפובליקה של] ויניציה... פלורנציאה... גינובא...

שיינה ובולוניה ומלכויות אחרות אין מלך בהן כי אם הנהגת המנהיגים הנבחרים מימים קצובים לימים קצובים, והמה

 ii.המלכויות הישרות אין בהם נפתל ועקש

, שמואל א, ח ו, 'הדיבור הראשון'. השוו כאן, ובהערות הבאות, לפירושו לדברים יז, ידאברבנאל  .

L'avantage de ce système, est la dispersion du pouvoir

Pourquoi n'instituerait-on pas une direction temporaire, d'année en année plus ou moins, et quand

les premiers feront mal leur travail, on nommera de nouveaux choftim ve chotrim, ...et pourquoi ne
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limiterait-on pas leur pouvoir, selon les lois et les statuts ?...

La justice veut que si l'on a à choisir entre un seul et des nombreux, eh  bien  la halakha est comme

les nombreux, en effet il est bien probable que un seul fera des péchés et des crimes s'il arrive au

pouvoir, soit pas sa bêtise, sot par son appétit du pouvoir ou sa colère, il fera bien plus de péchés

que si des nombreux pêchaient ensemble; car s'il 'un d'entre eux commet une faute, les autres vont

protester et de ce fait les autres auront peur. Et même si le roi est un juste parfait,  la direction

collective de justes parfaits est préférable, car c'est ainsi que fonctionnait le beit din de 70 anciens,

et si le roi est méchant et homme de crimes, ce sera moins le cas dans une direction collective et

temporaire., 

למה לא יהיה הנהגותיהם זמניות משנה לשנה, או פחות או יותר, ובהגיע תור שופטים  ושוטרים אחרים יקומו תחתיהם"

ויראו אם הראשונים פשעו באומנותם... ולמה לא יהיה יכולתם מוגבל ומסודר כפי התורות והמשפטים?... הדין נותן שיחיד

ורבים הלכה כרבים, ושיותר קרוב הוא שיפשע ויחטא האדם היחידי במלכות, אם לסכלותו ואם מפני תאותו או כעסו,

משיחטאו אנשים רבים בהוסדם יחד עליו; כי אם היות שאחד מהם יחטא, ימחו בידו, ובהיותם עתידין לתת את הדין אחרי

ימים מעטים יהיה מורא בשר ודם עליהם... [אפילו] בהיות המלך צדיק תמים, יותר טובה תהיה הנהגת הרבים צדיקים

 תמימים, כי על כן היה הבית-דין הגדול שבעים איש מזקני ישראל, ואם יהיה המלך רע ואיש מעללים, מעט הרוע

iii.יהיה בהיות המנהיגים רבים וזמניים

1, שמואל א, ח ו, 'הדיבור הראשון'. השוו כאן, ובהערות הבאות, לפירושו לדברים יז, יד.אברבנאל

Selon shemot 18 25, Jethro a établi un système hiérarchique...

אך האברבנאל הציע לכך פירוש מקורי משלו. לדבריו, משה יזם את הקמתן של ארבע מועצות מקבילות (מועצה בת אלף,

בת מאה וכך הלאה) והפקיד כל אחת מהן על תחום אחר של הנהגת העם ומשפטו. ולא עוד אלא שבניגוד לעצת יתרו, לא

 iv.מינה משה את המועצות הללו בעצמו אלא מסר את זכות הבחירה לידי הציבור

mais Abarbanel le voit comme une série de cercles indépendants destinés à morceler le pouvoir, et

de plus il mentionne que Moïse est plus "démocrate" que Jethro (comparer Jethro sur la procédure

de nomination des juges avec la procédure définie par Moïse au début de Devarim)

, שמות יח, יג-סוףאברבנאל

Abarbanel n'a pas confiance en les rois: dit que c'est Salomon qui s'est auto-congratulé

“quand Salomon complimente les rois, il pense à lui même !

גם כי שלמה שבח ענין המלכים - ולעצמו היה דורש (!) - אבל אנחנו איך נסכול הדברים המבוארים בעצמם [=סכנותיה

v.[של המלכות
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 .'שם, 'הדיבור הראשון

voir hakdama le sefer hashoftim Abarbanel page 75: la période des juges est pour lui l'idéal



i  ,2 9 -28, ירושלים תשנ"א, עמ' על דעת המקום: מחקרים בהגות היהודית ובתולדותיהשם ג, כב (וכן ד, א; יא, א); רביצקי .

ii שמואל א, ח ו, 'הדיבור הראשון'. השוו כאן, ובהערות הבאות, לפירושו לדברים יז, ידאברבנאל , .

iii שם, שם.
iv שמות יח, יג-סוףאברבנאל , .

v שם, 'הדיבור הראשון'. 


