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  האדמו"ר מהאלמין
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 זוהר
גוג ומגוג

ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג "ּזֹאת" ֲאִני בֹוֵטַח - ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ  ּבְ

מה שלא שומעים מרבני הערב!!!

הזוהר  תיקוני  ע"ב)זוהר  צה דף  וארבע  שתין  (תקונא

אד ע"ב)... צה א(דדדק דקנא ריאאת תיוא ְְְְְְְְְִִִִֵָָָָ
תליא הוה דאד חבא א בגי ,יכינ הא ריְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
מה א בגי כינא, דחה וחבה דאמצעיתא, ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָעדא
נחתת גר דא וחבא ואי, עית לזאת עית, ְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹאת
בגי ,תיהאב מעה עבדי יראל דהו בגלתא, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָכינא

אמר מד)א כו איביה(ויקרא אר תהי זאת  וא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וד אמר ב וכו', יגעל ולא ימאס ג)לא כז תהלי) ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ

בטח אני זאת וגמר, לי יירא לא מחנה עלי חנה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹא
איה למהוי רי מא מגג, ג מלחמת אמר א ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָוגמר,

אמר עלי גי , ד)נטיר קלב לעיני(ש נת א א ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
וגמר. ליהו"ה מק אמצא עד נמה ְְְְְֵֶַַַַַָָָלעפעי

הקודש: לשודה ל קנבדי נברא  וא אד ...ְְְְְְִִִֶֶַָָָ
עד תל י  היה האד חטא זה מ , כינת הא   רְְִִֵֶַָָָָָָָָָ
את מה זה  מ כינה , ח ה ל והחטא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעי,
הכינה רדה ר הה והחטא ואי, עית  לאת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעית ,
זה מ ,תיהאב מעה יע יראל הי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָללת ,
ולא  ימאס לא  איביה אר תהי את  וא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹאמר 
ל י  יירא לא מחנה עלי  חנה  א וד אמר  ב ,'וכ יְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹגעל
מגג, ג מלחמת נאמר זה וגמר , בטח אני "את " ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוגמר ,
א א נאמר עליו מ ? מר  יהיה הא גר ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמי
וגמר . ליהו"ה מק אמצא עד  נמה לעפעי לעיני ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָנת 

אוֹ תם  ּכ ל את להחיוֹ ת  ה וּ א  ּּב רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָעתיד
לה ּפ רע  ועתיד ולירוּ ׁש לים לישׂ ראל  ׁש הציקוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים 

ירוּ ׁש לים  סביב ּב גל וּ י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם 

שמות ע"ב)זוהר נ"ח דף  בשלח :(פרשת

 לשווכ סבא, ייסא רב ל ממ אמר אא רי ְְִִֵֶַַַַָָָָָָהקודש:
,מע רי אתאמר להחית הא ר דה עתיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ

 ליוליר ליראל הציק לכיה  תא אתל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מלכי  אר לכל  לסנחריב , נבכדנר, ללפינס, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאנריאנס,
 סוית בחה, תא להליט ,בית החריב יְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָהע

.יהע אר  הע מה להרע הא  ר דה ועתיד ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
 לייר סביב  ארגלי הפה היה וזאת  ת ב זה . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

 איצ אר  . ל יר על צבא אר יהע ל את  ה'  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹי
. קמי הרס  נא ברב  תב אז .צבא אר אא כת ב, ְְְְֲֲֶֶֶַָָָָָָֹֹֹלא
.למיהע ירת  היא  ז וירה ת ב, היח  בא לזמ ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוזה

תא י  מ .זמ  ת א   מי נערמ יא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָבר ח
נד כמ  בנ מגג. ג ולזמ היח ,  מל ל  ולזמ ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזמ
איב אמר העלמת . ל חדות היא הא, לע ל לזמ ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
דל ממה  תא זה  איב אמר  לל. אחק איג   ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאר
ח ב י ראל , על  לט ל  עה ,צריה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל
הא   ר דה כר  אא , נלט חת ת א ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָמיד
,לב זה אמר  ואל .עליה ימג הי להע הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
 כביכ עבדי יע על ימ לי ד תא ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻאא
 ציר  י ראל , על לטו רת לה כנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמלת .
חת  יע תא זה, ועל .יהח יראל את  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהמיד
,תא להמיד זר ת זרי  ,יהממ יטיה תְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻֻא
.עליה  מג ,להע הרי  את  זכר  הא  ר דה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאא

כ אה  ר  דה את ל ח  התחיל מ ה, זה את ראה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה'. אל כמכה מי ְִִֵַָָָָֹואמר ,

ומגוג  גוג מלחמת - השלישית העולם מלחמת 
המבואר לפי  ,עול מלחמת לפני עומדי אנחנו
גוג מלחמת ערב המצב נראה רבותינו , ובדברי  בנביאי

ומגוג.
על ומגוג , גוג  מלחמת לגבי המלאה התחזית לפניכ

לברכה .  זכרונ חכמינו ודברי " התנ פוקי פי

הקדמה 
מי ורק עולם, מלחמת  לפני עומדים שאנו ספק  "אין
לתורת  שמתחבר ידי על ובתורתו  בהקב"ה שדבק

להינצל. יזכה  הקב"ה של שלום לסוכת וזכה הרשב"י 
זעם ', יעבור עד  רגע כמעט  'חבי אומר: הנביא
אטום פצצות  שהרי אחד, מרגע יותר  תהיה  לא המלחמה
כתב האברבנאל  רגעים. מספר בתוך נורא  חורבן גורמות
המשיח, וביאת ומגוג  גוג  מלחמת בעניין ספרים  כמה
המלחמה. תיראה כיצד כתב, שנה  מאות שש לפני וכבר
יכולים שאינם  האומות שכשיראו כתב, הדברים  בין 
בתוך העולם  כל  את יחריב וזה  האטום, אל יפנו לנצח 
בזמן היה לא  הוא  נבואה. דברי ממש שם  נכתבו  רגע.

בדייקנות. אותו תיאר הוא  זאת  ובכל  האטום, גילוי
דת. מלחמת תהיה שהמלחמה קבע אף האברבנאל
של עניין האומות אצל  שייך היה  לא שנה , חמישים לפני 
נהיו ופתאום הנוצרים, אצל וגם  המוסלמים אצל  גם דת ,
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הכופרים. את  לעקור מבקשים  והם דתיים, קנאים  כולם 
הכול קודם. אחד  רגע אפילו התראה לנו תהיה לא 

' הנביא  שאמר כמו פתאומי, באופן יבואיתפרץ פתאום
מבקשים  אתם אשר  היכלו אל  להיות האדון  עלינו לכן .'

ומאודנו". נפשנו בכל  מיד  לכך מוכנים 

האחרונה  המלחמה
ומגוג: גוג  למלחמת  בקשר  דברים מספר נבאר

במדרש מבואר  קיח)א. טוב , פעמים(שוחר ששלוש
ומגוג. גוג מלחמת תהיינה 

ה  ועוד)מלבי "םוכתב ב  לח, פסוקי(יחזקאל פי על 
לשערי הגויים יגיעו  לא הראשונות שבפעמיים  התנ"ך,
ירושלים את  יכבשו  הם השלישית בפעם ורק  ירושלים ,

בזכריה  כמבואר מה, ב)לזמן .(יד,
ה "חפץ אמר  הראשונה העולם מלחמת לאחר והנה ,
הראשונה , ומגוג  גוג מלחמת הייתה זו  שמלחמה חיים ",
מלחמה  עוד תהייה  בערך  שנה וחמש עשרים  ושבעוד 
אפס תהייה הראשונה  שהמלחמה  שנייה, עולמית

שלישית , ומגוג גוג  מלחמת תהיה כך  ואחר (לבכנגדה.

קעב) דף שמות , פרשת  כמואליהו, הראשונות שהשתיים  .
לעומתה. משחק

שנה  25כ לאחר  במלואם! התקיימו  הדברים  ואכן,
העולם מלחמת  התרחשה הראשונה העולם  ממלחמת 
הגויים הגיעו לא הראשונות המלחמות ובשני השנייה.

ירושלים... לשערי
אנו  זצ"ל, הגאונים ורבותינו  חז "ל בדברי בהתבוננות 
המלחמה  היא היא ובאה  הקריבה שהמלחמה רואים

א)בתלמודהאחרונה: י, שהמלחמה (יומא מבואר
לרומי פרס בין תהא ו /או האחרונה הברית (ארצות 

כתבאירופה) זצ"ל  לניאדו  שמואל  הרב ושהגאון ...
הורמוז" ב"מצרי  תתחיל האחרונה (המקוםשהמלחמה

כיום) למערב איראן  בין למלחמה ה'תשע "גהצפוי שנת ואכן .
ומגוג גוג על  המדבר בפסוק כא)מרומזת  לט , (יחזקאל

אותיות : 14 ׁשל הפוך ּבּגֹוים בדילוג ּכב ֹודי את  "ונתּתי ֶ ְ ָ ַ ִ ֶ ְ ִ ַ ִ 
אׁשר ידי ואת  עׂשיתי אׁשר  מׁשּפטי את  הּגֹוים כל  ֶ ֲ ִ ָ ֶ ְ ִ ִ ָ ֶ ֲ ִ ָ ְ ִ ֶ ִ ַ ָ ָ ְוראּו
מן אלהיהם הוי"ה אני ּכי יׂשראל ּבית  וידעּו בהם,  ִ ֶ ֵֹ ֱ ִ ֲ ִ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ַׂשמּתי

והלאה  ההּוא ".הּיֹום ַ ַ ָ ָ ְ ָ 
להשמדת  הקשות הקריאות עם יחד  הנ"ל הדיווחים
מעלים באיראן, האייתולות שמשמיעים ח "ו  ישראל
המדינה. תושבי בקרב החרדה מפלס את  טבעי באופן
הכור  בניית את צפו  כבר  שחז "ל לראות, ביותר מדהים 
ישראל בעם  שתאחוז הפאניקה את באיראן, האטומי
עבורנו. הרגעה צפירת משחררים אף וחז"ל כך, בעקבות

המדרש לשון  תצט)לפניכם  רמז  ישעיהו שמעוני, ,(ילקוט
זה: מדרש  לפרסם כדאי  הדברים , חשיבות מרוב

מלכי כל בו  נגלה המשיח שמלך שנה יצחק, רבי  "אמר 
מתגרים  העולם במלךאומות מתגרה פרס מלך בזה , זה

וחוזר מהם. עצה ליטול לארם ערבי מלך והולך ערבי,
העולם  כל את ומחריב  פרס העולם .מלך אומות וכל

אותם  ויאחוז פניהם, על ונופלים ומתבהלים , מתרעשים
ומתבהלים  מתרעשים וישראל  יולדה. כצירי צירים
ונלך?", נבוא להיכן  ונלך? נבוא "להיכן  ואומר [ים]:

להם  יתברך ]ואומר מה [ה' כל תתיראו, אל "בני, :
בשבילכם  אלא עשיתי לא  שתחזרושעשיתי [כדי 

הגיע בתשובה], תיראו, אל מתיראים? אתם מה מפני
גאולתכם ".זמן

המלחמה? תוצאות  תהיינה לנקוםומה ה ' שרצון כיוון
[כמבואר  ישראל. לעם  שציערו במקום דווקא  מהם

של המטרה  תתגשם המלחמה  ובסוף נ"ח:] בשלח  בזוהר 
רבים". עמים  לעיני  והתקדשתי  "והתגדלתי זו : מלחמה 
ויתקדש "יתגדל הקדיש : באמירת  מתפללים  אנו זה ועל

רבא". שמיה 
הנביאים בפסוקי המבואר  את נשכח  באופןבל

יזכו  ומצוות  תורה  השומרים  הצדיקים שרק מפורש,
ומגוג  גוג  במלחמת דניאל לשרוד  בספר  נאמר א): :(יב,

העת " עד ּגֹוי מהי ֹות נהיתה לא אׁשר צרה עת   ֵ ָ ַ ְ ִ ָ ְ ְ ִֹ ֶ ֲ ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ְוהיתה
ּבּספר ּכת ּוב הּנמצא ּכל עּמ יּמלט ההיא ּובעת   ֶ ֵ ַ ָ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ִ ִ ַ ֵ ָ ִ ַההיא ,
בספר  נאמר כן כמו דוד ]". מצודת ה', ויראי [הצדיקים 

חט)זכריה ּבּה:(יג, ׁשנים ּפי ה', נאם הארץ בכל  ָ ִ ַ ְ ִ ֻ ְ ֶ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ְ"והיה
יגועּו ימותו],יּכרתּו מהאנושות חלקים וה ּׁשלׁשית [שני  ִ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ 

ּבּה ישאר ].יּותר השלישי  ה ּׁשלׁשית [והחלק את והבאתי ִ ָ ֶ ָ ְ ֵ ֵ ִ ֶ ַ ְ ִ ִ 
את  ּכבחן ּובחנּתים ה ּכסף את  ּכצרף ּוצרפ ּתים  ֶֹ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ֶ ֶ ַ ֶֹ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ ָּבאׁש,

אתֹו אענה ואני בׁשמי יקרא הּוא החלק הּזהב , [גם . ַ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ֲ ִ ֶ ֱ ֶ ֹ
ורק  אמונתם , חוזק  את ה ' יבדוק – שיישאר  השלישי
יואל הנביא ואף יישארו]". בניסיונות שיעמדו אלו

ה)התנבא  ג, "(יואל א ׁש: ּכל יּמלטוהיה ה' ּבׁשם  יקרא ר  ְ ָ ָ ֲֹ ֶ ִ ְ ָ ְ ֵ ִ ָ ֵ 
אמר[ינצל ] ּכא ׁשר פליטה ּתהיה  ּוביר ּוׁשלם צּיֹון ּבהר ּכי ,ִ ְ ַ ִ ִ ָ ַ ִ ִ ְ ֶ ְ ֵ ָ ַ ֲ ֶ ָ ַ 

ּוב ּׂשרידים  קרא.[בצדיקים ]ה ', ה' אזאׁשר  [כי  ַ ְ ִ ִ ֲ ֶ ֵֹ 
ואז לישראל... גדולה צרה  תהיה  ומגוג  גוג במלחמת 
באמת  האל  ויראי  והקדושים מישראל, רבים  יכלו 

רד"ק ]". ימלטו,
יעסוק משיח? של  מחבלו וינצל אדם יעשה "מה

חסדים". ובגמילות  צח)בתורה .(סנהדרין
משלש ניצול בשבת סעודות שלש המקיים  "כל
גיהנם, של ומדינה משיח , של מחבלו  פורעניות,

ומגוג". גוג  א)וממלחמת קיח, .(שבת
מפני הנרצה , לתכלית הגיעו  לא ועוד כן עשו  והרבה 
זוהר  לומדים שלא התורה , את  ומחללים שמזלזלים 

זכרהקדוש. את למחות זוכים הקדוש  זוהר לימוד ידי  על (שרק 

חבריו ) רב וערב  יתחברועמלק  הקדוש זוהר ילמדו וכאשר ,
הגאולה  ותבוא נסיון , יצטרכו ולא זי"ע, הרשב"י לנשמת

בזוהר  כמבואר ובאהבה  קכ"ו .)ברחמים (נשא

 ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  הּת וֹ רה , את  מח לּ לים  ּכ ׁש הם  - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
יׁש מעאל, וּ בני עשׂ ו ּב ני לגלוּ ת  אוֹ תם  מכניס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א 

ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְונדּ וֹ נים 
במדבר  ע "א)זוהר  קכ "ו דף  נשא :(פרשת

זה מ הקודש: רה,בלשוה את   לימח ה יראל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
בני  עו ני לגל ת  תא מכניס הא ר דְְְְִֵֵֵַַָָָָָה
 ניונ ,"ונח ל"ב  ת ר ,דע חת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָימעאל

 .הבה וכבח סה צר ויצרפ  נ ויתל  רר ית בה , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
תב יג )זה בחנ י (זכריה  סה את צר יצרפ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

,ה תק עד ההב, את בח(א יהי (ישעיה  א ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.ינ יל לג ני ְֲִִֵֶֶֶַַַָָחטאיכ

היה  ישׂ ראל, את  מחטיאים הי וּ  רב ׁש ערב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן
הרע  מ צּ ד כלּ ם  היוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְּכ א לּ וּ 

נאמר גלל ורע, טב טו)וע ו(שמות ע ה' רהאלו ל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רב, ערב ע יראל הי מ .'וג יה קמו יְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה
,ימי מד מתק חצי זה ועל ורע, טב ל ע הי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
את מחטיאי הי רב ערב בזמ מאל. מד מר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹוחצי
להית חזר יוה הרע, מד כ הי א היה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻיראל,
מרתה באו תב זה .י מר ע תא מ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמרירי
הא זה מר וע .ה מרי י מרה מי לת יכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹולא
מי תא ,על חת סטתה א הטה. נסי מְְְְִִִַַַַַָָָָָ
בטנ צבתה בה ,מרירי להית זריח תא קיְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
זרע, ונזרעה ונתה תב? מה סטתה, לא וא .ירכ ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹונפלה

.יה קמו א א . ְְִִִֵַַַָָָמלידה

ר ּב ים  ויצּ רפוּ  ויתלּב נוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיתּב ררוּ 
האחר נה  א ה יראל  את  לנ ת  יעה זה מבת זה , ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

יב) רי (דניאל  רפוי נ ויתל רר ב,ית ה מד ה  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
 ויתק הרע, מ ד  ה   עיר יע והר .י  מדיְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוע

ה( יג את.(יחזקאל  והרג ,יבא לא יראל אדמת  ואל  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

, ּׁש ל זה ּב ח ּב וּ ר  הרקיע, ּכ זּ הר  יזהרוּ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ שׂ ּכ לים 
ה זּ הר  ספר  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ה וּ א

,יהח ע הא הינה, מד  יבינ יליְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָוה
נאמר גלל(יב הרקיע,(דניאל הר יזהר ליוה ְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ

העלינה  הא מהר ההר , ספר הא , זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹח ר
יראל  עתידי  מ ,ינ צרי לא אה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹבה .
ב יצא הזה, ההר  ספר  הא ,יהח מע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹלטע

ה ויתק לב)מה לת , דברי)ע ואי ינח דד ה' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נכר. ֵֵָאל 
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הכופרים. את  לעקור מבקשים  והם דתיים, קנאים  כולם 
הכול קודם. אחד  רגע אפילו התראה לנו תהיה לא 

' הנביא  שאמר כמו פתאומי, באופן יבואיתפרץ פתאום
מבקשים  אתם אשר  היכלו אל  להיות האדון  עלינו לכן .'

ומאודנו". נפשנו בכל  מיד  לכך מוכנים 

האחרונה  המלחמה
ומגוג: גוג  למלחמת  בקשר  דברים מספר נבאר

במדרש מבואר  קיח)א. טוב , פעמים(שוחר ששלוש
ומגוג. גוג מלחמת תהיינה 

ה  ועוד)מלבי "םוכתב ב  לח, פסוקי(יחזקאל פי על 
לשערי הגויים יגיעו  לא הראשונות שבפעמיים  התנ"ך,
ירושלים את  יכבשו  הם השלישית בפעם ורק  ירושלים ,

בזכריה  כמבואר מה, ב)לזמן .(יד,
ה "חפץ אמר  הראשונה העולם מלחמת לאחר והנה ,
הראשונה , ומגוג  גוג מלחמת הייתה זו  שמלחמה חיים ",
מלחמה  עוד תהייה  בערך  שנה וחמש עשרים  ושבעוד 
אפס תהייה הראשונה  שהמלחמה  שנייה, עולמית

שלישית , ומגוג גוג  מלחמת תהיה כך  ואחר (לבכנגדה.

קעב) דף שמות , פרשת  כמואליהו, הראשונות שהשתיים  .
לעומתה. משחק

שנה  25כ לאחר  במלואם! התקיימו  הדברים  ואכן,
העולם מלחמת  התרחשה הראשונה העולם  ממלחמת 
הגויים הגיעו לא הראשונות המלחמות ובשני השנייה.

ירושלים... לשערי
אנו  זצ"ל, הגאונים ורבותינו  חז "ל בדברי בהתבוננות 
המלחמה  היא היא ובאה  הקריבה שהמלחמה רואים

א)בתלמודהאחרונה: י, שהמלחמה (יומא מבואר
לרומי פרס בין תהא ו /או האחרונה הברית (ארצות 

כתבאירופה) זצ"ל  לניאדו  שמואל  הרב ושהגאון ...
הורמוז" ב"מצרי  תתחיל האחרונה (המקוםשהמלחמה

כיום) למערב איראן  בין למלחמה ה'תשע "גהצפוי שנת ואכן .
ומגוג גוג על  המדבר בפסוק כא)מרומזת  לט , (יחזקאל

אותיות : 14 ׁשל הפוך ּבּגֹוים בדילוג ּכב ֹודי את  "ונתּתי ֶ ְ ָ ַ ִ ֶ ְ ִ ַ ִ 
אׁשר ידי ואת  עׂשיתי אׁשר  מׁשּפטי את  הּגֹוים כל  ֶ ֲ ִ ָ ֶ ְ ִ ִ ָ ֶ ֲ ִ ָ ְ ִ ֶ ִ ַ ָ ָ ְוראּו
מן אלהיהם הוי"ה אני ּכי יׂשראל ּבית  וידעּו בהם,  ִ ֶ ֵֹ ֱ ִ ֲ ִ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ַׂשמּתי

והלאה  ההּוא ".הּיֹום ַ ַ ָ ָ ְ ָ 
להשמדת  הקשות הקריאות עם יחד  הנ"ל הדיווחים
מעלים באיראן, האייתולות שמשמיעים ח "ו  ישראל
המדינה. תושבי בקרב החרדה מפלס את  טבעי באופן
הכור  בניית את צפו  כבר  שחז "ל לראות, ביותר מדהים 
ישראל בעם  שתאחוז הפאניקה את באיראן, האטומי
עבורנו. הרגעה צפירת משחררים אף וחז"ל כך, בעקבות

המדרש לשון  תצט)לפניכם  רמז  ישעיהו שמעוני, ,(ילקוט
זה: מדרש  לפרסם כדאי  הדברים , חשיבות מרוב

מלכי כל בו  נגלה המשיח שמלך שנה יצחק, רבי  "אמר 
מתגרים  העולם במלךאומות מתגרה פרס מלך בזה , זה

וחוזר מהם. עצה ליטול לארם ערבי מלך והולך ערבי,
העולם  כל את ומחריב  פרס העולם .מלך אומות וכל

אותם  ויאחוז פניהם, על ונופלים ומתבהלים , מתרעשים
ומתבהלים  מתרעשים וישראל  יולדה. כצירי צירים
ונלך?", נבוא להיכן  ונלך? נבוא "להיכן  ואומר [ים]:

להם  יתברך ]ואומר מה [ה' כל תתיראו, אל "בני, :
בשבילכם  אלא עשיתי לא  שתחזרושעשיתי [כדי 

הגיע בתשובה], תיראו, אל מתיראים? אתם מה מפני
גאולתכם ".זמן

המלחמה? תוצאות  תהיינה לנקוםומה ה ' שרצון כיוון
[כמבואר  ישראל. לעם  שציערו במקום דווקא  מהם

של המטרה  תתגשם המלחמה  ובסוף נ"ח:] בשלח  בזוהר 
רבים". עמים  לעיני  והתקדשתי  "והתגדלתי זו : מלחמה 
ויתקדש "יתגדל הקדיש : באמירת  מתפללים  אנו זה ועל

רבא". שמיה 
הנביאים בפסוקי המבואר  את נשכח  באופןבל

יזכו  ומצוות  תורה  השומרים  הצדיקים שרק מפורש,
ומגוג  גוג  במלחמת דניאל לשרוד  בספר  נאמר א): :(יב,

העת " עד ּגֹוי מהי ֹות נהיתה לא אׁשר צרה עת   ֵ ָ ַ ְ ִ ָ ְ ְ ִֹ ֶ ֲ ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ְוהיתה
ּבּספר ּכת ּוב הּנמצא ּכל עּמ יּמלט ההיא ּובעת   ֶ ֵ ַ ָ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ִ ִ ַ ֵ ָ ִ ַההיא ,
בספר  נאמר כן כמו דוד ]". מצודת ה', ויראי [הצדיקים 

חט)זכריה ּבּה:(יג, ׁשנים ּפי ה', נאם הארץ בכל  ָ ִ ַ ְ ִ ֻ ְ ֶ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ְ"והיה
יגועּו ימותו],יּכרתּו מהאנושות חלקים וה ּׁשלׁשית [שני  ִ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ 

ּבּה ישאר ].יּותר השלישי  ה ּׁשלׁשית [והחלק את והבאתי ִ ָ ֶ ָ ְ ֵ ֵ ִ ֶ ַ ְ ִ ִ 
את  ּכבחן ּובחנּתים ה ּכסף את  ּכצרף ּוצרפ ּתים  ֶֹ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ֶ ֶ ַ ֶֹ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ֵ ָּבאׁש,

אתֹו אענה ואני בׁשמי יקרא הּוא החלק הּזהב , [גם . ַ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ֲ ִ ֶ ֱ ֶ ֹ
ורק  אמונתם , חוזק  את ה ' יבדוק – שיישאר  השלישי
יואל הנביא ואף יישארו]". בניסיונות שיעמדו אלו

ה)התנבא  ג, "(יואל א ׁש: ּכל יּמלטוהיה ה' ּבׁשם  יקרא ר  ְ ָ ָ ֲֹ ֶ ִ ְ ָ ְ ֵ ִ ָ ֵ 
אמר[ינצל ] ּכא ׁשר פליטה ּתהיה  ּוביר ּוׁשלם צּיֹון ּבהר ּכי ,ִ ְ ַ ִ ִ ָ ַ ִ ִ ְ ֶ ְ ֵ ָ ַ ֲ ֶ ָ ַ 

ּוב ּׂשרידים  קרא.[בצדיקים ]ה ', ה' אזאׁשר  [כי  ַ ְ ִ ִ ֲ ֶ ֵֹ 
ואז לישראל... גדולה צרה  תהיה  ומגוג  גוג במלחמת 
באמת  האל  ויראי  והקדושים מישראל, רבים  יכלו 

רד"ק ]". ימלטו,
יעסוק משיח? של  מחבלו וינצל אדם יעשה "מה

חסדים". ובגמילות  צח)בתורה .(סנהדרין
משלש ניצול בשבת סעודות שלש המקיים  "כל
גיהנם, של ומדינה משיח , של מחבלו  פורעניות,

ומגוג". גוג  א)וממלחמת קיח, .(שבת
מפני הנרצה , לתכלית הגיעו  לא ועוד כן עשו  והרבה 
זוהר  לומדים שלא התורה , את  ומחללים שמזלזלים 

זכרהקדוש. את למחות זוכים הקדוש  זוהר לימוד ידי  על (שרק 

חבריו ) רב וערב  יתחברועמלק  הקדוש זוהר ילמדו וכאשר ,
הגאולה  ותבוא נסיון , יצטרכו ולא זי"ע, הרשב"י לנשמת

בזוהר  כמבואר ובאהבה  קכ"ו .)ברחמים (נשא

 ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  הּת וֹ רה , את  מח לּ לים  ּכ ׁש הם  - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
יׁש מעאל, וּ בני עשׂ ו ּב ני לגלוּ ת  אוֹ תם  מכניס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א 

ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְונדּ וֹ נים 
במדבר  ע "א)זוהר  קכ "ו דף  נשא :(פרשת

זה מ הקודש: רה,בלשוה את   לימח ה יראל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
בני  עו ני לגל ת  תא מכניס הא ר דְְְְִֵֵֵַַָָָָָה
 ניונ ,"ונח ל"ב  ת ר ,דע חת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָימעאל

 .הבה וכבח סה צר ויצרפ  נ ויתל  רר ית בה , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
תב יג )זה בחנ י (זכריה  סה את צר יצרפ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

,ה תק עד ההב, את בח(א יהי (ישעיה  א ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.ינ יל לג ני ְֲִִֵֶֶֶַַַָָחטאיכ

היה  ישׂ ראל, את  מחטיאים הי וּ  רב ׁש ערב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן
הרע  מ צּ ד כלּ ם  היוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְּכ א לּ וּ 

נאמר גלל ורע, טב טו)וע ו(שמות ע ה' רהאלו ל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רב, ערב ע יראל הי מ .'וג יה קמו יְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה
,ימי מד מתק חצי זה ועל ורע, טב ל ע הי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
את מחטיאי הי רב ערב בזמ מאל. מד מר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹוחצי
להית חזר יוה הרע, מד כ הי א היה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻיראל,
מרתה באו תב זה .י מר ע תא מ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמרירי
הא זה מר וע .ה מרי י מרה מי לת יכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹולא
מי תא ,על חת סטתה א הטה. נסי מְְְְִִִַַַַַָָָָָ
בטנ צבתה בה ,מרירי להית זריח תא קיְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
זרע, ונזרעה ונתה תב? מה סטתה, לא וא .ירכ ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹונפלה

.יה קמו א א . ְְִִִֵַַַָָָמלידה

ר ּב ים  ויצּ רפוּ  ויתלּב נוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיתּב ררוּ 
האחר נה  א ה יראל  את  לנ ת  יעה זה מבת זה , ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

יב) רי (דניאל  רפוי נ ויתל רר ב,ית ה מד ה  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
 ויתק הרע, מ ד  ה   עיר יע והר .י  מדיְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוע

ה( יג את.(יחזקאל  והרג ,יבא לא יראל אדמת  ואל  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

, ּׁש ל זה ּב ח ּב וּ ר  הרקיע, ּכ זּ הר  יזהרוּ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ שׂ ּכ לים 
ה זּ הר  ספר  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ה וּ א

,יהח ע הא הינה, מד  יבינ יליְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָוה
נאמר גלל(יב הרקיע,(דניאל הר יזהר ליוה ְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ

העלינה  הא מהר ההר , ספר הא , זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹח ר
יראל  עתידי  מ ,ינ צרי לא אה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹבה .
ב יצא הזה, ההר  ספר  הא ,יהח מע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹלטע

ה ויתק לב)מה לת , דברי)ע ואי ינח דד ה' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נכר. ֵֵָאל 
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