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 בעזרת השם יתברך

 ס" תשאב חודש - 11 #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 "ומספרי מוסר וספרי ח, 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 מקץ- הלכות שנה שניה -ספר בן איש חי 

שלא , קחו, סףהוא משיח בן יו, אז את אחיכם
, וקומו שובו אל האיש, יהרג על ידי ארמילוס הרשע

שזוכה לשלימות החמשה שהם נפש רוח , הוא משיח בן דוד
 .נשמה חיה יחידה

קחו , אם כן אפוא זאת עשו, ויאמר אליהם ישראל אביהם 
מעט צרי ומעט , מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה

 משנה קחו בידכם וכסף, דבש נכאת ולוט בטנים ושקדים
דידוע בירורים של שבירת , ונראה לי בסייעתא דשמיא. 'וכו

, א אחרונה"האחד הם בבחינת ה, הכלים הם שתי בחינות
וידוע דשתי בחינות , ו דשמא קדישא"והאחד הם בבחינת וא
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ולזה אמר קחו , אלו ישנם בסוד היושר ובסוד העיגולים
,  העיגוליםרמז לבחינת היושר ובחינת, בטעם שני פשטין

, א אחרונה"הם בירורים השייכים לבחינת ה, מזמרת הארץ
הוא בחינת , ועוד גם כן והורידו לאיש, שמכונית בשם ארץ

והזכיר , הם בירורים ששייכים לו, מנחה, ו דשמא קדישא"וא
ואמר עוד , כנגד שש קצוות שבו', ששה מינים צרי ודבש וכו
ור מוכרח שיהיה הכונה כי בכל ביר, וכסף משנה קחו בידכם

 :וזהו וכסף משנה, בו ועל ידו המשכת אורות חדשים
,  ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם תשיבו בידכם

פירוש את הכסף הוא הבירור אשר בררתם והעליתם למעלה 
בפי , אשר החזירוהו והשיבו אותו מן השמים, בגלגול הקודם
תשיבו אותו עוד הפעם אל , הוא גלגול זה, אמתחותיכם

אולי , תוספת תיקון מחדש. על ידי, ומו ושרשו בידכםמק
פירוש שגיתם בו מקודם באיזה חסרון שנעשה , משגה הוא

דלכך הושב עתה מן השמים בגוף שלכם בסוד הגלגול , בו
ועל ידי , כדי להשלים תיקונו בתוספת מרובה, עוד הפעם

, הוא משיח בן יוסף, אז את אחיכם, שלימות תיקון הבירור
וקומו שובו אל , שלא יהרג על ידי ארמילוס הרשע, קחו

שזוכה לשלימות החמשה שהם , הוא משיח בן דוד, האיש
ולזה אמר , כי יקח גם יחידה, נפש רוח נשמה חיה יחידה

ואל שדי יתן , כלומר בעל החמשה', דהיינו איש ה, האיש
שתזכו , הוא משיח בן דוד הנזכר, לכם רחמים לפני האיש

וכמו שנאמר וברחמים גדולים , ימיולרחמים גדולים ב
, הוא אליהו זכור לטוב, ושלח לכם את אחיכם אחר, אקבצך

, הוא משה רבינו עליו השלום שהוא בן ימין, ואת בנימין
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, גם היה כולו מצד החסדים, שהוא בקו הנצח שהוא ימין
וידוע מה שאמרו רבותינו , אותו כי טוב הוא בסוד ותרא

 משה רבינו עליו השלום ללמדינו לעתיד יבא, זכרונם לברכה
שופריא , ואני, ויהיה אליהו זכור לטוב מתורגמן שלו, תורה

כאשר שכולתי מקודם כשהייתי בגלגול אדם , דאדם קדמאה
, קרי בית שיכלתי, שכלתי עתה לסטרא אחרא, הראשון

שאעשה פועל יוצא לאחרים , ח"ף בפת"ק וכ"ן בחיר"השי
יכרתון לתקן עולם והאלילים כרות , לנחש כאשר עשה

 :במלכות שדי
 נמצא על ידי הבירור שנעשה לניצוצי הקדושה של שבירת 

, מוכרח שנוליד ונמשיך אורות חדשים, הכלים וכיוצא בהם
 :וכאשר ביארנו במה שנאמר וכסף משנה קחו בידכם

ר אבי זכרו לחיי העולם " ובזה פירש עטרת ראשי הרב מו
, כה בגמרא בביצהרמז מאמר רבותינו זכרונם לבר, הבא

ומאן דלית ליה מוקצה , מאן דאית ליה מוקצה אית ליה נולד
הם ניצוצי , כלומר מאן דאית ליה מוקצה, לית ליה נולד

שהוא טורח , קדושה שנפלו בקליפות שנקראים מוקצה
שהוא יכול על ידי זה , אית ליה נולד, לבררם ולהעלותם

 ליה ומאן דלית, להוליד נשמות חדשות ואורות חדשים
לית , שאינו מברר ניצוצות קדושה המוקצים בקליפה, מוקצה

 :עד כאן דבריו דברי פי חכם חן, ליה נולד


