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Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

L'or, l'argent, l'airain et le fer - Partie 1 - Israël face aux 4 empires

תכונות ארבע המלכויות
וזה, כי מלכות הראשון הוא מלכות בבל הייתה מבקשת

החשיבות להיות חשוב על כל, וכמו שאמר דניאל (דניאל ב,
לח) אנת הוא רישא דדהבא, כלומר שהוא ראש בחשיבות
היותר. וזה שהיה מבקש הגבהתו על הכל, וכמו שראה אותו

דניאל חיה ראשונה, דומה לארי. כי ארי הוא החשוב בחיות,
כמו שאמרו: (חגיגה יג, ב) דאמר מר מלך שבחיות ארי. ולא
היה מבקש רק החשיבות היותר גדול, ולכך ראה שיש לה
(דניאל ז, ד) גדפין דנשר שהנשר עוף השמים פורח למעלה
למעלה.
אבל המלכות השנית אמר עליה: (שם ב, לב) חדוה ודרעוהי די

כסף. כי המלכות הזה היה
אוהב לאסוף העושר, ואוהב כסף לא ישבע כסף.

והמלכות השלישית ראה אותו (שם ב, לט) נחושת, על ידי שהיה
עז וזריז לילך ולכבוש ארצות למרחוק, ולכך מלכותו שהיה

תקיף ועז כמו נחושת שהוא עז, וקראו אותו נמר שהוא עז
פנים.

והרביעי, כוחו היה על ההשחתה, ולפיכך נמשל (שם ב, מ)
לברזל אשר הוא מחתך ומשחית הכל.

ולפי זה מלכות שניה הוא כנגד כוח גופני שהוא באדם, ומלכות
יון כנגד כוח השכלי שבאדם. ותבין כי מלכות שניה לא היה
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כוונתו רק ליטול מהם עולם הזה, להרוג ולאבד אותם מגופן
וליטול מהם עולם הזה הגופני. ומלכות שלישית לא הייתה

מבקשת רק ליטול מהם התורה השכלית, ולכך ראה אותו
דניאל כמו הנמר שהוא עז. ולכך היה נוהג במידה זאת

במלכותו, כי העז פנים הוא עומד כנגד אחר ומתנגד לו ואינו
רוצה שיהיה לאחר שום מעלה, רק הוא עומד בעזותו נגדו.

ולכך המלכות הזה הייתה עומדת כנגד ישראל בעזות,
ולא רצו שיהיו שומרים דת שלהם, כמו שהוא מנהג העז שהוא
מעיז כנגד אחר. ואין עושה דבר זה שיהיה גדול וחשוב כמו

שהיה מידה זאת למלכות הראשון, ולא שהוא עושה כדי שיהיה
הכל תחת

רשותו, רק שהוא עומד נגד אחר ומתנגד לו שלא יהיה לכשנגדו
שום מעלה, וכך מלכות יון. ולא היה להם תועלת מה, רק כמו
עז פנים שאינו נהנה בעזותו רק מה שהוא מתנגד אל אחר.
ולפיכך כשם שמלכות ראשון ראה אותו נבוכדנצר הרשע רישא
דדהבא על שם החשיבות כמו שאמר לו דניאל (דניאל ב, לח)
אנת הוא רישא דדהבא, וראה מלכות שניה שהיא כסף, (שם ב,
לב) וכבר אמרנו מפני שהיה כל ענינו לאסוף ולקבץ העושר
כמו שהתבאר, וכך בשביל העזות שיש במלכות שלישית ראה
מלכות שלישית של נחושת מפני שהיא עזה שנאמר (ישעיה מח,
ד) ומצחך נחושה.

ומצאתי במדרש, כי נתנו למלכות בבל כסף וזהב ביחד,
ולמלכות יון הברזל. ולפי הנראה ברור כי טעות נפל

בזה, כי אי אפשר לומר כך ולא נמצא כך
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