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Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

Écrivez sur la corne du taureau - Partie 1 - Israël face aux 4 empires

והנה התבאר בדבר זה דברי חכמי יוון מה שרצו בזה שאמרו
(ב"ר ב:ה ) כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי

ישראל. כי אמרו מצד שישראל עשו את העגל מיד שהוציא
אותם ממצרים, אם כן מורה שאין להם ח"ו חלק באלוקי

ישראל. כי הדבר שהוא בעצם הוא ראשונה, והעגל היה ראשון.
וזהו מה שאמרו כתבו על קרן השור לא אמרו כתבו על

נייר, כי הקרן היה מן השור עצמו, ור"ל שעשו העגל,
והחטא זה דבר עצמי להם ולא דבר מקרה ולכך אין להם
חלק באלוקי ישראל. ואין לך דבר שהוא קשה יותר מן
הקרן, ואמרו כי דבר זה יש להם לישראל מצד קושי ערפם

שיש בהם, וקושי ערפם בודאי מצד עצמם, לכך העגל הוא
מצד עצמם כמו שאמר השם יתברך במעשה עגל (דברים

ט, יג יד) ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא. הרף
ממני וגו'. כך אמרו היונים, ולא הבינו התשובה על זה

שאמר הכתוב (ישעיה מט, טו) ואנכי לא אשכחך: וכל זה,
מפני

שרצו האומה הזאת לבטל מן ישראל מעלתם האלוקית
העליונה שיש לישראל, ולכך גזרו עליהם לבטל מהם התורה
אלוקית. ואף גם מלכות הרביעית גזרו שמדות על ישראל בכמה
וכמה דברים, אין זה דומה. כי מלכות רביעית לא היו עושים זה
בשביל שאמרו לנו המעלה העליונה האלוקית כמו שהיו אומרים
היונים, רק שהיו רוצים לכלותם כאשר לא היו עושים את אשר
גוזרים עליהם, והיו רוצים להרוג אותם לכך גזרו עליהם גזרות
ושמדות. וזה היה עיקר כוונתם של מלכות רביעית, שכל כוונתם
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ההריגה כמו שיתבאר. אבל היונים לא היה כוונתם בשביל
לכלותם, רק היו אומרים כי אין לכם חלק בו יתברך, רק כי לנו
הוא המעלה האלוקית.
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