
 1

 בעזרת השם יתברך

 ב"סתשאייר  חודש 20 #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 ויחי-ספר עץ הדעת טוב 

 את אשר ה והביטו אליו"וימררוהו ורובו ירמוז אל מש
בפסיקתא ' דקרו כי ארמילוס יהרוג למשיח בן יוסף כנז

ובמדרש זרובבל וישטמוהו בעלי חצים הם גוג ומגוג כי 
 .כל כלי מלחמתם הם חצים

ה והביטו אליו את אשר דקרו כי " וימררוהו ורובו ירמוז אל מש... 
בפסיקתא ובמדרש זרובבל ' ארמילוס יהרוג למשיח בן יוסף כנז

לי חצים הם גוג ומגוג כי כל כלי מלחמתם הם חצים וישטמוהו בע
ואחר שנהרג לא , שנים' ש וביערו אש בנשק בחצים וברומח ז"וכמ

' יום עד שיחייהו משיח בן דוד כנז' יטרפהו חיה כי ישאר גופו קיים מ
ש ותשב באיתן קשתו וגומר לסיבת קשתו של "וז' במפרשים הנז

ת וגם בזכות יעקב אביו " קש'צדיק באות ברית קודש הנק' יוסף שהי
ש מידי וכח אביר יעקב "שדמות דיוקנו גרמה לו שלא יחטא כנודע וז
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אבן די לא בידין ואבן מאסו ' ומשם ואילך אז יהיה משיח בן דוד הנק
ש משם רועה אבן "הבונים יהיה הוא הרועה אמיתי על ישראל וז

 :ישראל
 כנודע הנה 'ל הבא עם המשיחיי"התנבא על אליהו ז' בנימין וכו

ל על ויערשיהו ואליהו וזכרי "והוא מבנימין כמשז' אנכי שולח לכם וכו
' הנק' ואמנם מקודם שיבא יום ה. ש בנימין זאב יטרף"בני ירוחם וז
ש "כענין טרב שבת אז יבא לערב ההוא ויחלק שלל כמ' ערב יום ה

 :ל"ישוב לחלקו כמשז' והשיב לב אבות על בנים וכל א


