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 בעזרת השם יתברך

 ס" תשכסלו חודש - 3 #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

 ?ק"בירושלים עיה
 'ה דבר וזה [ה"ד קנח עמוד) אייזנשטיין (המדרשים אוצר

 נדמה ומיד, אתה] יעקב [אלהי משיח כי שמעך שמעתי ואומר
 נר יאיר מתי אליו ואומר. כמותו אין ונעים יופי ולמכל כנער אלי

 והנה האלה הדברים לו ובאמרי] הגאולה תבוא ומתי[? ישראל
 מה: עוד מוסיף א"נ (אלי ויאמר אלי בא כנפים] שש [בעל איש

 ויאמר הישועה קץ יבא מתי ואמרתי ועניתי? השם למשיח תשאל
 כנען מלכי םוע סנחריב עם שנלחם ישראל צבא שר היה הוא כי) לי

 ועם' ה משיח עם' ה מלחמת להלחם הוא ועתיד
 ויוסף. מהאבן שיצא אבן בן ארמילוס פנים עז המלך
 שמי ומיכאל הפנים שר ט"מט הוא אני [לי ויאמר המלאך מטטרון
 ]אוהביו ועל עמו על להיות וישימני

 אפרים, באמת' ה צבא שר ט"מט דבר אשר' ה דבר וזה[
 שלום ועצת אפרים את יצור לא הויהוד יהודה את יקנא לא
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 אחד ביום [כי מטטרון השביעני וכך]. שניהם בין תהיה
 מאות תשע ירושלם חרבות למלאות] הראשון לחדש ועשרים
 בימי עמיאל בן מנחם יבא[' ה תשועת תהיה שנה ותשעים
 הים על יעמדו ואליהו מנחם]. הצלם תלד אשר ארמילוס
 שהשליכו ישראל גריפ כל ויצאו, במבואיו ויקראו הגדול
 משפט יהיה שם כי יהושפט בעמק [שוביהם מפני בים עצמם

 ואז]. אייר חדש הוא השני בחדש, לצדיקים ושמחה לרשעים
 דגל ואסף מדבר מתי ויחיו משה אצל ויבואו קרח עדת תעל

 ואת אותם ובלעה פיה את האדמה פצתה אשר [הקרחי
, םהשיטי נחל על יריחו בערבות אהליהם ואת בתיהם

 הארץ ותתנודד והגבעות ההרים ירעשו בו עשר ובשמונה
 השלישי לחדש ובאחד. בו אשר וכל והים עליה אשר וכל

 נחל על אחיהם עם חבורות חבורות ויעשו מדבר מתי יבואו
 בבתים רעש יהיה סיון לחדש בו עשר ובשמונה, השיטים
 בהר י"הש וירד, ]ויושביה הארץ ותרגז ובמגדלים ובחומות
 כאיש, ההם בגוים וילחם מגערתו יבקע וההר גריזים

 של באפיו ויפח דוד בן משיח ויבא, קנאה יעיר מלחמות
 עין שנאמר (ציון' ה בשוב יראו ישראל וכל, וימיתהו ארמילוס

 בראשו ישועה וכובע מלחמות כאיש) ציון' ה בשוב יראו בעין
 פגרים כלם ויפלו, ובחייליו בארמילוס וילחם שריון וילבש
 בסלע ויתקבצו שרידים וימלטו. ארבאל בבקעת מתים
 וחמש אלף מאה שריון ולבושי, מאות וחמש אלף חמשה
 יבא זאת ואחרי. ויהרגום בראשם ונחמיה מישראל מאות
 אב ובחדש לירושלם ויעלו ואליהו ונחמיה עמיאל בן מנחם

, ירושלם בחרבות ישבו] נחמיה על ספדו אשר ביום בו[
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' לה ויערב קרבניהם ויקריבו ללישרא גדולה שמחה והיתה
 וישמח נחוחינו ריח וירח כבראשונה וישראל יהודה מנחת
 ישראל וכל' ה משיח ויצא [למעלה הבנוי הבית בהדר מאד
, גריזים הר מול ירושלם שערי לפני ויעמדו ברגליהם אחריו
 השמים על תכבד והאימה, ההר בראש יעמוד הקדוש והאל
, ויסודותיהם ההרים ועל םותנוביה המים ועל השמים ושמי
 הכל נגד ה"הקב יעלה כי, ונשמה רוח בריה בכל ימצא ולא
 לי ילד מי ציון ותאמר וירושלם ציון ותראינה. הזיתים הר על
 נחמיה ויעל, )א"כ ט"מ ישעיה (הם איפה ואלה אלה את

 גילי, ממך גלו ואשר ילדת אשר בניך הנה ויאמר לירושלם
 ויריעות אהלך מקום הרחיבי םירושל בת הריעי ציון בת מאד

 בי הדובר ט"מט ויראני). 'ב ד"נ/ ישעיהו /שם (משכנותיך
 וראיתי[, וברוחב באורך בה והוסיף, ]האלה הדברים כל את

 הנהר ומן והלבנון המדבר מן] סביבותיה מקיפות חומותיה
 בנוי וההיכל הבית ויראני. האחרון הים ועד פרת נהר הגדול

 לבנון לי ויען, שמם מה לו אשאלו, הרים ראשי חמשה על
 אלי ויאמר ט"מט ויען [וחרמון וכרמל ותבור המוריה והר

 מאות תשע ירושלם לחרבות למלאות יהיה הזה האות
 אתיו שובו בעיו תבעיון אם', לה תשועה שנה ותשעים

 חושיאל בן נחמיה יבא החמישית בשנה). ב"י א"כ ישעיה(
 בה חפצי מודתע הששית בשנה, לירושלם ישראל ויקבץ
 ובפירושים ב"י זכריה' עי (בחברון הנולד דוד בן נתן אשת
 ובשנה, )לעיל' עי (ואטרס נוף מלכים שני ותהרוג) שם

 ]. עמיאל בן מנחם הוא ישי שרש יציץ השביעית
 


