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שבת פקודי-שבת שקלים
חיפוש במעשינו לאור מאורעות התקופה
השבת נברך את חודש-אדר שני במשנה ברכה להרבות בשמחה .
ובימים קשים אלו אשר עם ישראל מאויים מן הסובבים אותו וכל המציאות מחוץ תשכל חרב
בפיגועים חדשים לבקרים ,ומחדרים אימה ממעשים אלימות מזעזעים בתןך חדרי עמינו בני
נוער הנוהגים באלימות אכזרית ללא כל סיבה מובנת.
חשוב דוקא מתוך מצב זה לחדש ולרענן מצות עשה )לד' הסמ"ק מ"ע א(לצפות לישועה והוא
אחד מעיקרי אמונתינו ,לצפות ולהאמין בביאת משיח צידקינו כמובא בילקוט -אפילו אין ביד
ישראל אלא הקיווי כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי וכמש"כ הרב חיד"א )מ .קדמות ערך קיווי(
מכיון שלישועתך קיווינו לכן כדאי שתיגאלינו.
ומכאן הצורך לא להכנס לשאננות אלא לחפש בלימוד ומעשה את הפעולות הנחוצות והנדרשות
מאיתנו להנצל מחבלי משיח ולקרב את הגאולה.
ובגמ' ב"ב ח .וסנהדרין צט :מבואר כי ענין עסק התורה מקרב הגאולה וכך מפרש הזוה"ק פ'
ואתחנן עה"פ "לא עת האסף המקנה לכו השקו הצאן" –עיסקו בתורה ע"כ.
ידוע דברי חז"ל בענין מלחמת גוג ומגוג הוא מלך ארץ מגוג נשיא ראש משך ותובל )יחזקאל
לח,ב( אשר יקבץ את העמים והממלכות לעלות למלחמה על ישראל,וכמבואר בדניאל )יב,א(
תהיה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא.
ומי הוא אותו גוג ומגוג ארז"ל ביומא דף י .מגוג הוא קנדיא,והמלבי"ם )יחזקאל לח,יז(
כתב דגוג ומגוג כבר ישתכח בימים ההם עד שלא ידעו כלל מי הוא האומה שנקראת בפי הנביא
מגוג ושם מלכה גוג,רק אז כשיבא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא אז ידעו כי זהו המלך גוג שניבא
עליו.עכ"ד.
אולם ברד"ק )יחזקאל פרק לח פסוק ח( כתב וז"ל"-מימים רבים תפקד"  -אמרו כי מימי
אלכסנדרוס מלך יון היו בני מגוג נסגרים שם" ובס' צידה לדרך כתב "כי המלך אלכסנדר מוקדון
סגר את כל בני גוג ומגוג בהר גדול וגבוה מאוד ,ולא היה מוצא אלא דרך דלת ,ושם בנה מצודות
גדולות של ברזל באופן שלא היה שום אפשרות לצאת כי היה סגור מכל הצדדים ,והמציא ברוב
קסמיו כמה אנשים של ברזל בתוך המצודות שהם הולמים יומם ולילה ,וכך חושבים בני גוג ומגוג
שעדיין בונים המבצרים והמלאכה עדיין לא נשלמה ,וכך הם נשארים שם כי אין שום מציאות
שחומה זו תהרס עד שיבא יום הדין הגדול שהקב"ה ישבור מצדות אלו ויוציאם כמ"ש ביחזקאל
וכל חומה לארץ תיפול").וראה בירושלמי )מגילה פ"א ה"ט( שביאר שמשך זו מיסייא ובפני משה
ביאר שם שזהי מוסקאויי )מוסקבה( הביאו בס' נשמת אדם-שטרן עמ' קנד ע"ש(.
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וארז"ל במדרש רבה -אמרו אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי ולעשותה אני מציל אתכם וכו'
ממלחמת גוג ומגוג,וכתב החפץ חיים במכתב-כי לא רחוק היום ההוא יום הגדול והנורא של ביאת
אליהו הנביא שיהיה אז מלחמת גוג ומגוג וכל אחד יצטרך לזכותים גדולים ...והמגן היותר גדול
היא תורת הקודש שתגן עלינו"עכ"ד
ויה"ר שנזכה להתחזק בלימוד התורה ,וזכותה תגן על כל בית ישראל מכל רע אכי"ר.

שבת שלום ,
הרב אליהו אלחרר
הרב הראשי למודיעין
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