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Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

Les lettres Youd Hé du nom de D.ieu - Partie 1 - Israël face aux 4
empires

בבריאת העולם נרמזו המלכויות
ועוד יש לך לדעת, כי בבריאת השם יתברך את עולמו ראוי שיהיו
נרמזו המלכויות. זה, כי בשם י"ה ברא השם יתברך את עולמו,

עולם הבא נבראה ביו"ד משמו הגדול, והעולם הזה נברא
בה"א משמו הגדול. וזה כי שם י"ה ברוך הוא, היו"ד מן שם י"ה
מורה שהוא יתברך אחד ואין בו חלוק כלל, כי היו"ד שהיא
קטנה אי אפשר לחלקה רק היא אחת, ולכך היו"ד מורה על

שהוא יתברך אחד. והה"א מורה, כי אל תאמר כי הוא
יתברך אחד ואין כוחו יתברך על הכל, והוא כמו שאר דבר

שהוא אחד ואין כוחו על הכל, אבל השם יתברך הוא אחד
וכוחו מתפשט אל הכל. וזה מורה הה"א משמו הגדול, כי
הה"א יש בו הד' ויש בה נקודה תוך הד', וכבר אמרנו כי

הד' מורה על ההתפשטות של ארבעה צדדין, וזה מורה כי עם
שהוא יתברך אחד יש בכוחו הכל. לכך, מה שהיו

אומרים שאי אפשר שיהיה הוא יתברך אחד בעולמו, כי אם
כן לא היה נברא ממנו רק אחד. כי תמיד מתחייב ונברא מן

הפועל דבר שהוא מתייחס אל הפועל, כי מתחייב מן האש
שהוא חם וכן הקרירות מתחייב מן הפועל שהוא קר, וכן כל

הפעולות הבאות מן
הפועלים כל אחת היא מתייחסת אל הפועל. ולכך גזרו ואמרו,
מן הפועל שהוא אחד לא יבוא ממנו גם כן רק פעולה אחת,
וכאשר נראה לפנינו ריבוי פעולות מתחלפות בעולם דבר זה
מורה על התחלות מתחלפות. וכבר בארנו זה במקום אחר
ובטלנו שבוש זה. הפך זה, כי מורה ריבוי הפעולות על התחלה
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אחת, כמו שבארנו זה באריכות בחבור גבורת השם אצל קרבן
פסח שצווה לאכול על מצות ומרורים, עיין שם. ודבר זה מורה
ה[אות] ה"א, כי הה"א יש בה ד' אשר הד' מורה על ארבע
רוחות, ויו"ד הקטנה שבתוך הד' הוא אחד כנגד האמצעי, והא'
מצטרף אל הכל והוא מקשר הכל. ולפיכך באות ה"א ברא
השם יתברך העולם הזה, כי העולם הזה יש בו חלוק ועם כל זה
הוא עולם אחד, כי הריבוי הזה הוא לאחד. ועולם הבא שהוא
אחד לגמרי, נברא ביו"ד.

ומפני כי המלכויות הם חשיבות העולם, ולכך יש בעולם ארבע
מלכויות מחולקות כנגד החלוק שהוא בעולם. ויש בעולם
אחדות, וכנגד זה הם ישראל שהם אחד. אמנם, ראוי היה

שיהיה ארבע מלכויות אלו מתקשרים ומתחברים יחד עם
ישראל ומצטרפים אל ישראל עד שיהיה הכל אחד. ומפני

חסרון העלול שהוא בבריאה שאינה בשלמות אי אפשר שיהיה
כך, במה שהעלול הוא נבדל מן העילה, ובפרט עתה קודם

מלכות מן ישראל. ובזה יוצאים מן אחדות השם יתברך עד
שיכלו ארבע מלכויות, מלך המשיח. ולכך מצד החסרון הזה
נבדלים אלו ארבע מלכויות, ואז יהיה העולם בשלמות כמו
שראוי שיהיו. לכך, מיד שנברא עולם נרמזו אלו ארבע מלכויות
וגם ישראל כדכתיב (בראשית א, ג) ויאמר אלוקים יהי אור, זהו
אור המשיח, כי כל זה מתחייב מן תחילת הבריאה אשר ברא
השם יתברך את עולמו.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.torah-box.com/editions/livre_157.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_157.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.tcpdf.org

