
 1 Histoire pour Chabbath, Tome 2 (Binyamin Benhamou)
Après le succès du tome 1, le 2ème tome de la série "1 Histoire pour Chabbath", véritablement
best-seller.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Ner Mitsva - 'Hanouka vu par le Maharal

Pourquoi les empires sont-ils au nombre de 4 ? - Partie 1 - Israël face
aux 4 empires

ודבר זה ראוי שיהיה נרמז בתחילת הבריאה, מאחר כי מצד
עצם הבריאה היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך

וכמו שאמרו (יומא לח, א'), כל מה שברא הקדוש ברוך
הוא לכבודו בראו, שנאמר (ישעיה מג, ז) כל הנקרא בשמי
ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו.

ור"ל כי מאחר שברא השם יתברך הכל, בודאי נברא הכל
לכבודו, כי אי אפשר שיצא דבר מן הא' והוא כנגדו שאם כן

יהיה הדבר כנגד עצמו. ודבר זה אינו כלל, רק הכל נברא
לכבודו. ואם כן כיצד

ימצאו המלכויות המבטלים כבודו יתברך. רק שיש כאן חסרון
בבריאה עצמה, שהחסרון אינו מפעולת השם יתברך, וזה היה
סבה עצמית.

לכך המלכויות ראוי שיהיו ארבעה, כי המלכויות הם היציאה
מכבודו יתברך, והוא יתברך אחד, והאמצעי הוא מתייחס

אל אחד כאשר האמצעי בפרט הוא אחד. ולכך בית המקדש
וירושלים שהם אחד בלבד, והם באמצע העולם, כי האמצעי

הוא מסוגל להם. וכן ישראל שהם עם אחד, מסוגל להם
הארץ שהוא אחד בלבד לפי שהוא באמצע העולם. כלל

הדבר, דבר שהוא אחד מסוגל לו האמצעי, והיוצא מן
האחד הוא מתייחס לארבעה, כנגד ארבע רוחות שיש

בהם יציאה מן האמצע. ולכך המלכויות הם ארבעה, כנגד
ארבע רוחות היוצאים מן האמצעי. ולכך דרש מן לשון תהו ובהו
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ארבע מלכויות, מפני כי לשונות אלו הם באים על החסרון שיש
בבריאה, ומצד חסרון הבריאה נתחדשו אלו ארבע מלכויות.
והם מיוחדים בדבר זה, שממשלתם יוצא מן השם יתברך עד כי
הם מבטלים אחדותו בעולם.

ובסילוק ארבע מלכויות אלו נאמר: (זכריה יד, ט) והיה ה' למלך
על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. וכל זמן

שאלו ארבע מלכויות מושלים בעולם אין כבוד השם יתברך
נגלה בעולמו.
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