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  בעזרת השם יתברך

  ס" תשתמוז חודש - 10 #גליון 
 אני הוא –גלות מי הארמילוס שילחם נגד מלך המשיח ויאמר משיחכם אני עולמי לארגון 

  אלהיכם ומטעה אותם ומיד הם מאמינים בו וממליכים אותו
ן " חומספרי מוסר וספרי, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ש ל"חזמ

  ה"מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה
  א" תובבטבריהק "עיה

  

  ?מי הוא השטן הארמילוס
 מה יעשה הארמילוס –? ומה מעשיו
 ולמה הארמילוס יגיד ?ק"בירושלים עיה

  ?אלוקיכם' שהוא המשיח ואני ה
  פרשת וישלח - הלכות שנה ראשונה -ספר בן איש חי 

משיח  בן  יוסף  שלא יכוין  להתפלל  בזה  על  
  דעל  משיח  בן  יוסף ,יהרג  על  ידי  ארמילוס  הרשע

, וכנזכר  בספר  הכונות',  אנחנו  אומרים  כסא  דוד  עבדך  וכו
ובספר  פרי  עץ  חיים  כתוב  שיכוין  גם  כן  על  שלימות  הכסא 

  .ויאיר הכתר שם, שיהיה הכסא שלם' באות א

 מ"יכוין  אויביך  על  ס,  כשאומר  וכל  אויביך  וכל  שונאיך]  כ [
, וכן  יכוין  גם  כן  בזאת  בברכת  השיבה,  ושונאיך  על  לילית

וכנזכר ,  ואנחה  על  לילית,  מ"כשאומר  והסר  ממנו  יגון  על  ס
ויזהר  בברכת  של  המינים  שלא ,  ל"ש  ז"בסידור  רבינו  הרש

תעקר  תשבר  תכלם ,  יאמר  אלא  רק  ארבעה  לשונות  אלו
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כי  הם  כנגד ,  ועליהם  אין  להוסיף  ומהם  אין  לגרוע,  ותכניעם
כמו  שכתבו ,  קליפת  נוגה  דאצילות  בריאה  יצירה  עשיה

  .ל"המקובלים ז
וכשאומר  בברכה  דעל ,  ועיין  מנחת  אהרן  כלל  טז  אות  כט

יכוין  להתפלל  להשם  יתברך ,  הצדיקים  ושים  חלקינו  עמהם
, שאם  גרמו  עונותיו  שינטל  חלק  עולם  הבא  שלו  חס  ושלום

  שאינו  חפץ  ליהנות שינתן  ביד  צדיק.  וינתן  לצדיקים  אחרים
וכמו ,  כדי  שיחזירהו  לו  כשישוב  בתשובה,  משל  אחרים

וכסא .  'וכשאומר  בברכת  תשכון  וכו,  שכתב  בספר  הכונות
יכוין  להתפלל  בזה  על  משיח ,  דוד  עבדך  מהרה  בתוכה  תכין

דעל  משיח  בן ,  בן  יוסף  שלא  יהרג  על  ידי  ארמילוס  הרשע
כר  בספר וכנז',  יוסף  אנחנו  אומרים  כסא  דוד  עבדך  וכו

ובספר  פרי  עץ  חיים  כתוב  שיכוין  גם  כן  על  שלימות ,  הכונות
ואומרו ,  ויאיר  הכתר  שם,  שיהיה  הכסא  שלם'  הכסא  באות  א

ולא  כבנין  הראשון  שהיה  על .  בנין  עולם  שיהיה  קיים  לעולם
ובאומרו  כי  לישועתך  קיוינו  יכוין  לצפות ,  ידי  אדם  ונחרב
  :לישועה באמת


