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Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

Les 4 empires faces à l'unité d'Israël - Partie 1 - Israël face aux 4
empires

לכך אלו ארבע מלכויות מצד החסרון שיש בבריאה, שאי אפשר
שיהיה נמצא הבריאה בשלמות הגמור רק כי יש בו חסרון. ואין
החסרון הזה מצד השם יתברך אשר ברא הכל, רק מצד
העולם הנבראים. ולרמוז על זה כתב: (בראשית א, א ב)

בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. והארץ
היתה

תהו ובהו וכו'. כי הארץ היא התחתונים, לכך הייתה תהו ובהו
וחושך על פני תהום, כל זה חסרון שהיה דבק ומצורף אל דבר
אחר. וכל אלו שמות תהו ובהו, שלא היה הבריאה בשלמות
ומורה על החסרון הדבק בבריאה.

ומצד החסרון הזה שהיה בבריאה, עמדו ארבע מלכויות אלו,
שלקחו המלכות מן ישראל, אשר האומה הזאת נבראת לכבוד

השם יתברך, וכדכתיב: (ישעיה מג, כא) עם זו יצרתי לי
תהלתי יספרו. ואלו ארבע מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל
הם מבטלים כבודו יתברך בעולם הזה התחתון. כי אף ימצא

בהם דבר מה שנותנים כבוד לשמו יתברך כמו שיתבאר, הלא
לא מעוקצם ולא מדובשם השם יתברך חפץ, כי עיקר כבודו

מה שהוא יתברך אחד בעולמו ואין זולתו, דבר זה ממעטים
האומות. ולא נבראו לזה רק ישראל שהם עם אחד כמו

שרמז הכתוב: (ישעיה מג, כא) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו. כי
מה שאמר עם זו במספרו י"ג והוא מספר אחד, כי ישראל הם
י"ג שבטים עם שבט לוי, כי אפרים ומנשה שנים הם. וכמו שהוא
מלת אחד כן היו השבטים. שבט לוי הוא שבט מיוחד ונבדל
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משאר השבטים והוא בפני עצמו כנגד הא' שבאחד שהיא א'.
והח' נגד בני האמהות שהיו ח' זולת לוי נרמז בח"ת של אחד,
ועוד ד' בני השפחות.

ולפיכך אמר: עם זו, שהם כמספר "א'", תהילתי יספרו. עיקר
תהילתי שהוא יתברך אחד ואין זולתו. ועל דבר זה נבראו
בתחילת בריאתם, כי האומה הזאת מעידה על השם שהוא

אחד, כמו שאמרו במדרש כי ישראל מעידים על השם
יתברך שהוא אחד, אין כאן מקום זה לבאר. אבל ארבע
מלכויות מבטלים אחדותו בעולם, כאשר לוקחים הממשלה
מישראל שהם מעידים על אחדותו יתברך. ולכך בסוף ארבע

מלכויות, כאשר תחזור המלכות לישראל כתיב: (עובדיה א,
כא) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והייתה לה'

המלוכה, (זכריה יד, ט) והיה ה' למלך על כל הארץ ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. וזה כמו שאמרנו, כי המלכויות

הם ארבע ומספר זה הוא יוצא מהאחדות. כי האמצעי שאין
בו צד מיוחד הוא אחד כמו שידוע, שאי אפשר שיהיה האמצעי
שנים רק האמצעי הוא אחד בלבד. והרוחות הם מחולקים, שזה
מתפשט למזרח וזהו הפכו מתפשט למערב וזה לדרום וזה
לצפון. הרי תמצא כי ארבע רוחות הם מחולקים, והם הפך
האחד. וכמו שרמז הכתוב את ישראל בתחילת הבריאה, כמ"ש
הכתוב: בראשית, בשביל ישראל נברא העולם, והם העלול
הראשון מן השם יתברך, לכך ראוי שיהיה נרמז בתחילת
הבריאה, וכן רמז הכתוב גם כן ארבע מלכויות, שהוא החסרון
שנמצא בבריאה מצד חסרון העלול.
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