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 בעזרת השם יתברך

 ס" תשניסן חודש - 7 #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
 השני המלך ה"ד תקנא עמוד) אייזנשטיין (המדרשים אוצר

  שיעמוד

 יבוא זכו ואם בא אפרים בן משיח זכו לא אם
 ,ארמילוס ושמו רשע מלך ויעמוד דוד בן משיח

 סתומה ימנית ואזנו במצחו וצרעת קטנות ועיניו קרח הוא
 .פתוחה והשמאלית

 נפלה בדמשק ישמעאל בני של בהשתחויה שבמערב... 
 תיפול ישמעאל מלכות ואף, במס ויוצאין ונכנסין מלכותו
 מרואן זה ואיזה, רשעים מטה 'ה שבר אומר הוא ועליהם
 פינת עליו ותפשע קיימים קדר בני גבורי היו אצלו. השר

 גדולים חיילים' ג ממנו ויפלו עליו ויעלו צפונית מזרחית
 יתלו ובניו ונהרג ונלכד מפניהם בורח והוא ובפרס בחדקל
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אחר ו, חדשים שלשה פנים עז מלך יעמוד אחר כךו. העץ על
 שנאמר חדשים תשעה ישראל לע הרשעה מלכות תמלוך כך
 יוסף בן משיח להם ויצמח, ילדה יולדה עת עד יתנם לכן

 קרבנות ויקריב המקדש בית ויבנה לירושלם אותם ויעלה
 פריצי ובני שנאמר קרבנותיהם ותאכל השמים מן אש ותרד
 יבוא זכו ואם בא אפרים בן משיח זכו לא אם. ינשאו עמך
 קרח הוא, ארמילוס ושמו רשע מלך ויעמוד דוד בן משיח
 והשמאלית סתומה ימנית ואזנו במצחו וצרעת קטנות ועיניו

 ואם הסתומה אזנו לו יטה טובה אדם לו ידבר ואם, פתוחה
 דסטנא בריה והוא, הפתוחה אזנו לו מטה רעה אדם לו ידבר

 אפרים בן משיח עם מלחמה ויעורר לירושלם ועולה ודאבנא
 וישראל, דקרו אשר את אליו והביטו שנאמר, מזרחי בשער
 ה"מ רתמים ובשרשי במלוחים לרעות אגמים למדברי גולין
 השלישית את והבאתי שנאמר ונצרפים נבחנים ואז, ימים
, אותו סופדים וישראל אפרים בן משיח שם וימות. 'וגו באש

 וישראל, דוד בן משיח הקדוש ברוך הוא להם יגלה אחר כךו
 ואין משיח נהרג רשכב דברת שקר לו ואומרים לסקלו ירצו

 אישים וחדל נבזה שנאמר ויבזוהו לעמוד עתיד אחר משיח
 ובצר, ממנו פנים וכמסתר שנאמר מהם ונכסה לו חוזר והוא
הקדוש  ומיד ומצמא מרעב וצועקים חוזרים הם לישראל להם

. יחדו בשר כל וראו שנאמר בכבודו להם נגלה ברוך הוא
 וכתיב שמיא ענני עם וארו שנאמר שם יצמח המשיח ומלך

 הרשע ארמילוס באותו ויפיח, שלטן יהיב וליה בתריה
 הקדוש ברוך הואו, רשע ימית שפתיו וברוח שנאמר וימיתהו
 אשרקה שנאמר לירושלם ומעלם ישראל כל ומקבץ שורק
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' ג עד ירושלם ותאכל השמים מן אש ותרד, ואקבצם להם
 ותרד, מתוכה והטמאים הערלים הזרים ומפנה אמות

 ושתים שבעים בה שיש השמים מן ומשוכללת בנויה ירושלם
 כל והולכים, סופו ועד העולם מסוף שמבהיקות מרגליות
 מן בנוי היכל וירד. לאורך גוים והלכו שנאמר לנוגהן האומות
 ק"ברוה ה"ע משה ראה שכן, בזבול קשור שהוא השמים
 שנה אלפים לבטח ישראל ויושבין. ותטעמו תביאמו שנאמר
 לויתן קורע וזיז שוחטין בהמות, וזיז ולויתן תבהמו ואוכלים

 שנה אלפים ולקץ. שדי זיז וישחוט יבא ומשה בקרסוליו
 ומיד. יהושפט בעמק דין כסא על יושב הקדוש ברוך הוא

 והלבנה חפרה והחמה וכלים והולכים בלין והארץ השמים
 יזכירו שלא כדי תמוטנה והגבעות ימוטו וההרים בושה

 יהושע בנחל נפתחות גיהנם ושערי, עונותיהם לישראל
 אלו מיומים יחיינו שנאמר השלישי ביום במזרח עדן גן ושערי
 ואוי, הדין יום זה השלישי וביום. שנה אלפים שהם משיח ימי
 אומה כל לפניו מעבר הקדוש ברוך הואו, בו שמת מי לכל לו

 יוכלו אם ראו וזהב כסף לאלהי שמשתחוים אתם להם ואומר
 רשעים ישובו שנאמר ונשרפים עוברים ומיד, אתכם להציל

 אומר הקדוש ברוך הואו אחריהם באים וישראל, לשאולה
 כי אבינו אתה כי אומרים והם משתחוים אתם למי להם

 גיהנם מתוך אומרים אומות העולםו. 'וגו ידענו לא אברהם
 מיד. אותנו ששפט כמו עמו ישראל את ישפוט אם נראה

 ונעשה גיהנם באמצע שראלי עם עובר הקדוש ברוך הוא
 ואומר' וגו לפניהם מלכם ויעבור שנאמר קרים כמים לפניהם

 פושעי ננערין שעה ובאותה. תכוה לא אש במו תלך כי
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 הקדוש ברוך הוא אחר כךו, חדשים ב"י לגיהנם ישראל
 שנאמר מפירותיה ומתענגים עדן בגן ויושבים אותם מעלה
  ברוך הואהקדוש עתיד אומר ש"ר. צדיקים כלם ועמך

 ועושים ובאים מצרים יאורי בקצה אשר לדבורה לשרוק
 אותם שמנהיג הראשון והמלך, מצרים בתוך מלחמה
 כה שנאמר אדונו על שמרד עבד הוא/ ומוציאם /ומוציאים

 שבאומות מתועבת אותה, גוי למתעב נפש לבוזה' ה אמר
 ומתקבצים, אדונו על מורד והוא מושלים לעבד, כנען בני אלו
 ומחזיקים במעט ויוצאים אדוניהם על שמרדו אנשים ואלי

 והורגים ישמעאל בני עם מלחמה ועושים בגבורה מלכות
 מכוערים אנשים והם. רכושם ואת ממונם ויורשים גבוריהם
 ונמהרים מהרים והם, ממזרח ויוצאים שחורים ולובשים
 ויסבר יעלו ישראל מרום הר ועל. והנמהר המר הגוי שנאמר
 מלכים וארבעה. יבכו ומרות יעקירו ודלתים לבהיכ לפרוץ
 הוא הראשון, סגנים ושנים נשיאים שנים עליהם יעמדו
 שימלוך והמלך המלוכה מזרע בחייו מלך וממליך קונדק
 בשלום וימות נאה ושערו יפות ועיניו בשפלות הולך עליהם
 במחלוקת מלך יעמוד ואחריו. העולם בזה ממנו נפרעין ואין

 ויברח אחד ביום כלם ויפלו פרת נהר על חיילים ויעמוד
 ואחיו בארץ שלום יהיה נאסר שהוא הימים וכל ויאסר

 אוהב עליהם שיעמוד הרביעי והמלך. הארצות בכל מושלים
 אותן והורג וגרגר זקן קומה וגבה שחור איש והוא וזהב כסף

 אותם וימלא מנחושת ספינות ויעשה והמליכוהו שהוציאוהו
 והם, לבניו להצניעם פרת מימי תחת םאות וטומן וזהב כסף

 ומטמוני חשך אוצרות לך ונתתי שנאמר לישראל עתידין
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 רבים גייסות שם וישלח מערבית קרן תפשע ובימיו. מסתרים
 והורגים ובאים רבות גייסות ומשלח וחוזר מזרח בני והורג
 רואה שאתה האות לך וזה. בארצם ויושבים מערב בני את

 רעב חצי ובשניה, מטר] הראשונה בשנה [תחלתו אחד שבוע
 ולא רעב לא וברביעית, גדול רעב ובשלישית, משתלחין

 במזרח אחד כוכב ויצמח גדול שובע ובחמישית, שובע
 כוכב דרך שנאמר ישראל של כוכב והוא שבט ובראשו
 משיח יצמח ואז הוא ישראל של לטובתן האיר ואם, מיעקב

 מזרחי ירוןנ שנפל רואה כשאתה האות לך וזה. דוד בן
 הישועה תצמח ואז מזדח בני מלכות נפלה שבדמשק
, עליה ויתענגו לירושלם ויעלו בא דוד בן ומשיח, לישראל
 האל. שלום רוב על ויתענגו ארץ יירשו וענוים שנאמר
 . אמן בימינו במהרה הגואל לנו ישלח ברחמיו

 


