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Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

Je suis Hachem ton D.ieu qui t'as sorti d'Egypte - Partie 1 - Israël face
aux 4 empires

אבל החיבור והצירוף שיש לישראל אל הקדוש ברוך הוא מצד
אחר, והוא חיבור מצד העילה עצמה. וחבור שהוא מצד

העילה אין לדבר זה שהוא מצד העילה יש לו שנוי. כי מצד
העילה אין שנוי, רק ההשתנות הוא מצד העלול שהוא בעל

שנוי. וזה מפני שאין לישראל דבר בעצמם עד שיהיה הסרה
שייך בהם, רק השם יתברך בחר בם, ודבר זה הוא מצד

העילה. ולכך, ואנכי, כי הם, יתברך אמר להם אנכי ה'
אלוקיך (שמות כ, ב) וזהו מצד העילה, וזה אין שכחה לו,

דבר שהוא מצד העילה. וזה כי אנכי הוא מצד שהוא יתברך
עילה להם, ובפרט עילה מחויבת כמו שמוכיח הלשון שאמר

אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים (שם כ, ב). וכבר

הקשו כמה חכמים, כי לא נזכר כאן שום מצוה, רק היה לו
לומר אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לכך אהיה
לך לאלוקים, וכאן לא אמר דבר צווי כלל. עד שהרבה נבוכו
בזה, ונתנו מספר אחר לעשרת הדברות, והוציאו אנכי מכלל
עשרת הדברות, כמו שבארנו בחבור תפארת ישראל (פרק לז).
אבל עיקר פירוש זה, שאם אמר אנכי ה' אלוקיך לכך אהיה לך
לאלוקים, אם כן היה זה משמע שהוא יתברך אלוה להם תולה
בישראל, והיה זה מצד העלול שהם מקבלים השם יתברך
לאלוקים.
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ואם כן אי אפשר שיהיה סילוק לזה, דבר שהוא מצד העילה, כי
הוא יתברך עילה מחויבת לישראל, ודבר שהוא מצד העילה אין

סילוק לזה כלל. ולכך אמרו ישראל נעשה ונשמע (שמות
כד, ז). ואלו אמרו נשמע ונעשה היה להם דעת עצמם כמו כל

בריה שיש לו דעת עצמו, ולא היה להם דבר זה. רק כי הם
היו נמשכים אחר השם יתברך, הוא העילה, והכל הוא מצד

העילה ולא מצד עצמם, וכאילו אינם דבר בעצמם.
ולפיכך הקדימו נעשה לנשמע, ולא היו תולים בדעת

עצמם, רק כל אשר יגזור עליהם השם יתברך יעשו מבלי
שיבחנו הדבר בדעתם. אם כן אין להם דעת עצמם, ודבר

שאינו מציאות לעצמו רק הוא תולה בו יתברך, לא שייך סילוק
והסרה מאתו. וזה שאמר (ישעיה מט, טו) ואנכי לא אשכחך,

פירוש, אף על גב שיש הסרה וסילוק אף שהם בנים
נחשבים כמו שאמרנו, מכל מקום מצד העילה הוא השם

יתברך ואינם מיוחדים לעצמם אין להם הסרה, והיינו ואנכי לא
אשכחך. כי זה מה שנקראו ישראל בנים להשם יתברך, דבר זה
מצד המקבל שנקראו בנים, ואין זה מצד העילה, ולדבר זה יש
לו הסרה וסילוק. אבל ואנכי שהוא יתברך אלוקיך. וזה שאמר
(שמות כ, ב) אנכי ה' אלוקיך, כלומר שאני ה' אלוקיך ואין
תולה בכם, רק כי כך מחויב מן השם יתברך שהוא העילה, ומן
השם יתברך שהוא העילה מחויב שאני אלוקיך. והדבר שהוא
מחויב אין לו שנוי, ותקבלו אותי לאלוה, כאשר דבר זה מחויב
על כל פנים, ולפיכך ואנכי לא אשכחך (שם מט, טו) כי דבר זה
הוא מצד העילה.
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