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 .1בראשית י:ב
ירס:
בְ נֵי יֶפֶ ת גֹׁמֶ ר ּומָ גֹוג ּומָ דַ י וְ ָיוָן וְ תֻ בָ ל ּומֶ שֶ ְך וְ ִת ָ
 .2רמב"ם הלכות מלכים יב:ב
אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד ,יראה מפשוטן של
דברי הנביאים ,שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ,ושקודם מלחמת גוג ומגוג
יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם ,שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו' ,ואינו בא לא
לטמא הטהור ,ולא לטהר הטמא ,ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ,ולא להכשיר מי
שהוחזקו פסולין ,אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים ,ויש מן החכמים
שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו ,וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך
יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומין הן אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו,
אלא לפי הכרע הפסוקים ,ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ,ועל כל פנים אין סדור הויית
דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ,ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ,ולא יאריך
במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ,ולא ישימם עיקר ,שאין מביאין לא לידי יראה
ולא לידי אהבה ,וכן לא יחשב הקצין ,אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים ,אלא יחכה
ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו.
 .3יחזקאל מג:י-יא
ת־תכְ נִ ית( :יא)
ֲֹונֹותיהֶ ם ּומָ ְדדּו ֶא ָ
ן־אדָ ם הַ גֵד ֶאת־בֵ ית יִ ְש ָר ֵאל ֶאת־הַ בַ יִ ת וְ יִ כָ לְמּו מֵ ע ֵ
( י) ַא ָתה בֶ ָ
ּותכּונָתֹו ּומֹוצָ ָאיו ּומֹובָ ָאיו וְ כָ ל־צּור ָֹׁתו וְ ֵאת כָ ל־ חֻ ק ָֹׁתיו
צּורת הַ בַ יִ ת ְ
וְ ִאם־נִ כְ לְ מּו ִמכֹׁל אֲ שֶ ר־עָ שּו ַ
צּורתֹו
אֹותם ּוכְ תֹׁב לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ יִ ְש ְמרּו ֶאת־כָל־ ָ
וְ כָ ל־צורתי צּור ָֹׁתיו וְ כָ ל־תורתו תֹור ָֹׁתיו הֹודַ ע ָ
אֹותם:
וְ ֶאת־כָ ל־חֻ ק ָֹׁתיו וְ עָ שּו ָ
 .4רש"י יחזקאל מג:יא
ואם נכלמו :שיתביישו ויכבשו פניהם מכל אשר עשו אז הודע אותם את מה שאני עתיד לעשות
להם:
 .5במדבר כד:ז
יִ זַ ל־מַ יִ ם ִמדָ לְ יָו וְ זַ ְרעֹו בְ מַ יִם ַרבִ ים וְ ָירֹׁם מֵ אֲ גַג מַ לְ כֹו וְ ִתנַשֵ א מַ לְ כֻתֹו:
 .6סנהדרין יז.
רב נחמן אמר :על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין ,שנאמר כה אמר ה' אלהים האתה הוא אשר
דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אתך עליהם
וגו' ,אל תיקרי שנים אלא שנים .ואיזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת  -הוי
אומר אלדד ומידד.

