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  ד'התשע תשרי                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

           וחג הסוכות" גוג ומגוג"מלחמת ל
   )משה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של ( חול המועד סוכותבת סוכות ולשל

  
 - ח יח"הפטרת שבת חול המועד סוכות יחזקאל ל. 1

  :ט טז"ל
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם - ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעליח

- ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁשיט  . ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי ֲאדָֹני ְיהִוה
לֹא ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַרַעׁש ָּגדֹול ַעל - ִאם ֶעְבָרִתי ִּדַּבְרִּתי

ֲעׁשּו ִמָּפַני ְּדֵגי ַהָּים ְועֹוף ַהָּׁשַמִים  ְורָ כ  .ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
ָהֲאָדָמה ְוכֹל ָהָאָדם -ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל- ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוָכל

ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהַּמְדֵרגֹות -ֲאֶׁשר ַעל

י ֶחֶרב ָהרַ -  ְוָקָראִתי ָעָליו ְלָכלכא  .חֹוָמה ָלָאֶרץ ִּתּפֹול-ְוָכל

 ְוִנְׁשַּפְטִּתי כב  . ֶחֶרב ִאיׁש ְּבָאִחיו ִּתְהֶיה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ֵאׁש ְוָגְפִרית 

 כג  .ַעִּמים ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאּתֹו-ֲאַגָּפיו ְוַעל- ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל
ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונֹוַדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִּבים ְוָיְדעּו ְוִהְתַּגִּדְלִּתי 

 .ֲאִני ְיהָוה- ִּכי
ּגֹוג ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני -ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל- ְוַאָּתה ֶבןא

 ְוׁשַֹבְבִּתיָך ב  . ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל ְיהִוה
ָהֵרי - ַהֲעִליִתיָך ִמַּיְרְּכֵתי ָצפֹון ַוֲהִבאֹוִתָך ַעלְוִׁשֵּׁשאִתיָך וְ 

 ְוִהֵּכיִתי ַקְׁשְּתָך ִמַּיד ְׂשמֹאוֶלָך ְוִחֶּציָך ִמַּיד ְיִמיְנָך ג  .ִיְׂשָרֵאל

ֲאַגֶּפיָך ְוַעִּמים -ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּתּפֹול ַאָּתה ְוָכל-  ַעלד  .ַאִּפיל
ָנף ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיָך ּכָ -  ְלֵעיט ִצּפֹור ָּכל ֲאֶׁשר ִאָּתְך 

 ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאדָֹני  ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול-  ַעלה  .ְלָאְכָלה

ֵאׁש ְּבָמגֹוג ּוְביְֹׁשֵבי ָהִאִּיים ָלֶבַטח ְוָיְדעּו - ְוִׁשַּלְחִּתיו  .ְיהִוה

ְך ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ָקְדִׁשי אֹוִדיַע ְּבתֹו- ְוֶאתז  .ֲאִני ְיהָוה- ִּכי
ֲאִני ְיהָוה - ָקְדִׁשי עֹוד ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי- ֵׁשם-ַאֵחל ֶאת- ְולֹא

   ִהֵּנה ָבָאה ְוִנְהָיָתה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהח  .ָקדֹוׁש ְּבִיְׂשָרֵאל

 ְוָיְצאּו יְֹׁשֵבי ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוִבֲערּו ט  .הּוא ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי
יקּו ְּבֶנֶׁשק ּוָמֵגן ְוִצָּנה ְּבֶקֶׁשת ּוְבִחִּצים ּוְבַמֵּקל ָיד ְוִהִּׂש 

ִיְׂשאּו ֵעִצים -  ְולֹאי  .ּוְברַֹמח ּוִבֲערּו ָבֶהם ֵאׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים
ֵאׁש - ַהְּיָעִרים ִּכי ַבֶּנֶׁשק ְיַבֲערּו- ַהָּׂשֶדה ְולֹא ַיְחְטבּו ִמן-ִמן

    .ּבְֹזֵזיֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה- ֶאתׁשְֹלֵליֶהם ּוָבְזזּו-ְוָׁשְללּו ֶאת

ָׁשם ֶקֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל - ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ֶאֵּתן ְלגֹוג ְמקֹוםיא 
ָהעְֹבִרים ְוָקְברּו -ֵּגי ָהעְֹבִרים ִקְדַמת ַהָּים ְוחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת

 יב  .ֲהמֹונֹה ְוָקְראּו ֵּגיא ֲהמֹון ּגֹוג- ָּכל-ּגֹוג ְוֶאת-ָׁשם ֶאת
ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה -ְקָברּום ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ַטֵהר ֶאתּו

ַעם ָהָאֶרץ ְוָהָיה ָלֶהם ְלֵׁשם יֹום - ְוָקְברּו ָּכליג  .ֳחָדִׁשים

 ְוַאְנֵׁשי ָתִמיד ַיְבִּדילּו עְֹבִרים יד  .ִהָּכְבִדי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
ְּפֵני ָהָאֶרץ -ם ַעלַהּנֹוָתִרי-ָהעְֹבִרים ֶאת-ָּבָאֶרץ ְמַקְּבִרים ֶאת

 ְוָעְברּו טו  .ֳחָדִׁשים ַיְחקֹרּו- ְלַטֲהָרּה ִמְקֵצה ִׁשְבָעה
ָהעְֹבִרים ָּבָאֶרץ ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון ַעד ָקְברּו 

ִעיר -  ְוַגם ֶׁשםטז  .ֵּגיא ֲהמֹון ּגֹוג- אֹתֹו ַהְמַקְּבִרים ֶאל
 ֲהמֹוָנה ְוִטֲהרּו ָהָאֶרץ

   :)א"לא ע(רא במגילה גמ. 2
אמר רב הונא אמר רב שבת שחל להיות בחולו של מועד 

 ראה) ג"שמות ל ( בין בפסח בין בסוכות מקרא קרינן
 "העצמות היבשות) "ז"יחזקאל ל(אתה אפטורי בפסח

  "ביום בא גוג) "ח"יחזקאל ל( ובסוכות
  :)ה ביום"ד, א"מגילה לא ע(י "רש. 3
  "'הנה יום בא להוהיא המלחמה האמורה בזכריה ב"
   :ד" זכריה י–  של סוכותראשוןט "יוהפטרת . 4

- ְוָאַסְפִּתי ֶאתב.   ְוֻחַּלק ְׁשָלֵלְך ְּבִקְרֵּבךְ 'הָּבא לַ - ִהֵּנה יֹוםא
ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה ְוִנְלְּכָדה ָהִעיר ְוָנַׁשּסּו -ַהּגֹוִים ֶאל- ָּכל

ָצא ֲחִצי ָהִעיר ַּבּגֹוָלה ְוֶיֶתר ַהָּבִּתים ְוַהָּנִׁשים ִּתָּׁשַכְבָנה ְויָ 

ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם ' ה ְוָיָצא ג.  ָהִעיר-ָהָעם לֹא ִיָּכֵרת ִמן

- ַההּוא ַעל- ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹוםד.  ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרב
ְּפֵני ְירּוָׁשַלִם ִמֶּקֶדם ְוִנְבַקע ַהר - ַהר ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ַעל

יִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹד ּוָמׁש ֲחִצי ַהּזֵ 

-ַיִּגיַע ֵּגי-ָהַרי ִּכי- ְוַנְסֶּתם ֵּגיאה  .ֶנְגָּבה- ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו
ָאַצל ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּביֵמי -ָהִרים ֶאל

 ְוָהָיה ו  .ְקדִֹׁשים ִעָּמךְ - י ָּכלקַ ֱאלֹ' הְיהּוָדה ּוָבא - ֻעִּזָּיה ֶמֶלךְ 

-ה יֹום ְוָהיָ ז  ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאֹון- ַּבּיֹום ַההּוא לֹא
ֶעֶרב -ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת-יֹום ְולֹא-לֹא' הֶאָחד הּוא ִיָּוַדע לַ 

ַחִּיים -  ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִיםח  .אֹור-ִיְהֶיה
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ַהָּים -ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל-ִמירּוָׁשַלִם ֶחְצָים ֶאל

-ָּכל-ְלֶמֶלְך ַעל' הה  ְוָהיָ ט  . ַּבַּקִיץ ּוָבחֶֹרף ִיְהֶיה ָהַאֲחרֹון

- ִיּסֹוב ָּכלי  .ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' הָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה 
ָהָאֶרץ ָּכֲעָרָבה ִמֶּגַבע ְלִרּמֹון ֶנֶגב ְירּוָׁשָלִם ְוָרֲאָמה ְוָיְׁשָבה 

ַׁשַער -ְמקֹום ַׁשַער ָהִראׁשֹון ַעד- ַתְחֶּתיָה ְלִמַּׁשַער ִּבְנָיִמן ַעד

 ְוָיְׁשבּו ָבּה ְוֵחֶרם יא  .ים ּוִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ַעד ִיְקֵבי ַהֶּמֶלְך ַהִּפּנִ 
  .עֹוד ְוָיְׁשָבה ְירּוָׁשַלִם ָלֶבַטח-לֹא ִיְהֶיה

ָהַעִּמים - ָּכל- ֶאת'ה ְוזֹאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיּגֹף יב
ַרְגָליו -לְירּוָׁשָלִם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא עֵֹמד עַ -ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל

 ְוָהָיה יג.  ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהם
 ַרָּבה ָּבֶהם ְוֶהֱחִזיקּו ִאיׁש ַיד 'ה-ַּבּיֹום ַההּוא ִּתְהֶיה ְמהּוַמת

ְיהּוָדה ִּתָּלֵחם - ְוַגםיד.  ַיד ֵרֵעהּו-ֵרֵעהּו ְוָעְלָתה ָידֹו ַעל
ַהּגֹוִים ָסִביב ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְבָגִדים - יל ָּכלִּבירּוָׁשָלִם ְוֻאַּסף חֵ 

 ְוֵכן ִּתְהֶיה ַמֵּגַפת ַהּסּוס ַהֶּפֶרד ַהָּגָמל טו.  ָלרֹב ְמאֹד
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבַּמֲחנֹות ָהֵהָּמה ַּכַּמֵּגָפה - ְוַהֲחמֹור ְוָכל

- ים ַעלַהּגֹוִים ַהָּבִא -ַהּנֹוָתר ִמָּכל- ְוָהָיה ָּכלטז.  ַהּזֹאת

 'הֹת ְלֶמֶלְך  ְירּוָׁשָלִם ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחו

ַיֲעֶלה -  ְוָהָיה ֲאֶׁשר לֹאיז  .ַחג ַהֻּסּכֹות-ְצָבאֹות ְוָלחֹג ֶאת

 'הֹת ְלֶמֶלְך  ְירּוָׁשַלִם ְלִהְׁשַּתֲחו-ֵמֵאת ִמְׁשְּפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל

ִמְׁשַּפַחת -  ְוִאםיח  .ֶׁשםְצָבאֹות ְולֹא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהּגָ 
ַתֲעֶלה ְולֹא ָבָאה ְולֹא ֲעֵליֶהם ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה -ִמְצַרִים לֹא
ַחג - ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעלּו ָלחֹג ֶאת- ֶאת'הֲאֶׁשר ִיּגֹף 

ַהּגֹוִים -  זֹאת ִּתְהֶיה ַחַּטאת ִמְצָרִים ְוַחַּטאת ָּכליט.  ַהֻּסּכֹות

 ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה כ.  ַחג ַהֻּסּכֹות-ָלחֹג ֶאתֲאֶׁשר לֹא ַיֲעלּו 
 'הְוָהָיה ַהִּסירֹות ְּבֵבית ' הְמִצּלֹות ַהּסּוס קֶֹדׁש לַ - ַעל

ִסיר ִּבירּוָׁשַלִם - ְוָהָיה ָּכלכא  .ַּכִּמְזָרִקים ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבחַ 
ּו ֵמֶהם ַהּזְֹבִחים ְוָלְקח-  ְצָבאֹות ּוָבאּו ָּכל'הּוִביהּוָדה קֶֹדׁש לַ 
 ְצָבאֹות ַּבּיֹום 'ה-ִיְהֶיה ְכַנֲעִני עֹוד ְּבֵבית-ּוִבְּׁשלּו ָבֶהם ְולֹא

  .ַההּוא
   המצודת דוד. 5
להביא קרבנות בחג הסוכות וזהו לפי שבחג  -לחוג ו"

הסוכות תהיה המגפה הזאת לכן יבואו בכל שנה להיות 
  "לזכרון

 ם"המלבי. 6
, ות לירושלים יעלו תמיד בחג הסוכ–והיה כל הנותר "

כי מפלת גוג תהיה בחג הסוכות ויעלו לחוג החג לזכרון 
 "הנס שנעשה ביום ההוא

 ג סעיף ג"המשנה ברורה סימן תרס. 7
 לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג –ביום בא גוג "

 "בתשרי
  :   כג- כ, ו"יחזקאל ל. 8

ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי 
ואחמל על שם . ה ומארצו יצאואל' באמר להם עם ד

. קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה

לא למענכם אני ' דני ד-לכן אמר לבית ישראל כה אמר א
עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים 

וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים . אשר באתם שם
-אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני יקוק נאם א

  בהקדשי בכם לעיניהם' דני ד
  : ז, ט" ל–כג , ח"יחזקאל ל. 9

והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי 
ושלחתי אש במגוג ובישבי האיים לבטח וידעו ... 'אני ד

ואת שם קדשי אודיע בתוך עמי ישראל ולא . 'כי אני ד
קדוש ' אחל את שם קדשי עוד וידעו הגוים כי אני ד

  לבישרא
  :  יב–ח , ח"יחזקאל ל. 10

באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב מקבצת 
מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד 

ועלית כשאה . והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם
ואמרת אעלה על ארץ ...תבוא כענן לכסות הארץ תהיה

פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין 
לשלל שלל ולבז בז .  ודלתים אין להםחומה ובריח

להשיב ידך על חרבות נושבת ואל עם מאסף מגוים עשה 
  מקנה וקנין ישבי על טבור הארץ

  :יג, ח"יחזקאל ל. 11
שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל כפריה יאמרו לך הלשלל 
שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת כסף וזהב 

  לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול
  : כ- יט , ח"זקאל ליח. 12

ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה 
ורעשו מפני דגי הים ועוף . רעש גדול על אדמת ישראל

השמים וחית השדה וכל הרמש הרמש על האדמה וכל 
האדם אשר על פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו 

  המדרגות וכל חומה לארץ תפול
  
  

, ה במהרה בימינוגאולה שלמלכולנו זכה ויהי רצון שנ
   . ולגמר טוב


