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Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

Le Tsélèm Elokim - Partie 1 - Israël face aux 4 empires

כך יש לפרש, כי בודאי מה שראה ארבע מלכויות בצלם אדם,
כי אלו ארבע מלכויות הם כמו ד' כוחות שהם באדם. האחד

הוא כוח גופני, השני כוח נפשי, וכוח זה, אף כי הוא גם כן
הוא כגוף של אדם, אינו מוטבע כוח בגופו כמו שהוא הכוח

שלפני זה.
השלושה הוא שכלי, שהוא נבדל לגמרי מן הגוף, כמו שהוא
עניין השכל שהוא נבדל. ואף כי נראה ברור כי כוח השכלי
באדם הוא עליון במעלה, מכל מקום אינו כל כך בממשלה
והכוח.

ולפיכך כך סדר אלו המלכויות, כי כוח הנפשי הוא כוח פועל
יותר כאשר ידוע, ולמטה ממנו כוח הגופני שאינו פועל כל כך.
וכוח השכלי, אף כי בודאי יותר במעלה. אבל כוח הממשלה יש
לייחס אל כוח הנפש.

המלכות הראשון - כוח שכלי
לפיכך יש ליתן כוח נפשי אל המלכות הראשון, כי מלכות ראשון
היה לו החשיבות והממשלה ביותר, כמו שאמר אליו דניאל:

(דניאל ב, לז) אנתה מלכא מלך מלכיא. וכך אמר גם כן
דניאל במראה השנית: (שם ב, לח) אנתה הוא ראשה די

דהבא. ולכך אמר: (שם ז, ד) וגפין די נשר לה, הוא הנשר שהוא
פורח בגובה כמו שיתבאר, וזהו הוא כנגד החלק הנפשי שבאדם
שהוא כוח מושל.

המלכות השנייה - מלכות מדי
והיה מלכות השני מלכות מדי, והוא כוח גופני באדם כוח פחות
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מהראשון. וכל עניין כוח הגוף הזה שהוא לעולם חסר והוא
מקבל תמיד, וכנגד

זה מלכות שניה. ולכך אמר דניאל על מלכות זה: (דניאל ז, ה)
וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב...

ואמרו בפרק עשרה יוחסין (קידושין עב, א):
וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב (שם ז, ה). תני רב יוסף אלו

פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין כדוב,
ומגדלין שער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב.

פירש, שהם מבקשים תמיד לבלוע, כך הוא מדתם. ולכך כתיב
אצל מלכות זה במגלת אסתר: (אסתר י, א) וישם המלך

אחשורוש מס על הארץ ואיי הים. ומה בא הכתוב הזה לומר,
מה שאמר ששם המלך מס על הארץ. רק שבא לומר, שכל זה

כוח אחשורוש שהיה חסר ומבקש תמיד למלאות נפשו מן
העושר, וזה היה עצם מלכות שניה. וכן אמר דניאל על זאת

החיה: (דניאל ז, ה) וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא. וכן
אמרו: (מגילה יא, א) אחשורוש... ורבי חנינא אמר שהכל
נעשו רשין בימיו... וכל זה שרצה למלאות נפשו מן תאוותו

הגופנית. וכאשר ידע המן עניין אחשורוש, רצה גם כן
שימכור לו ישראל בעד כסף, שזהו עניין כוח אחשורוש ובזה

יהיה ח"ו בולע את ישראל. ומפני כי אחשורוש תמיד חפץ
לבלוע, ולפיכך אמר להמן הכסף נתון לך, ולא שאין אני רוצה
הכסף שלך, רק מקבל אני ממך וחוזר אני ונותן לך ולא אחזיק
בכסף, שזה ודאי היה לו גנאי גדול לקבל כסף ולתת עם אחד
להריגה בשביל כסף. רק בשביל אהבת כסף, היה מקבלו וחוזר
ונתן הכסף אליו, וכבר בארנו במקומו (אור חדש ד"ה ועשרת
אלפים) מעניין זה. כלל הדבר, כי עניין מלכות השניה שהיה
חפץ ורוצה לבלוע הכל.
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