בעזרת השם יתברך

גליון  – 1 #חודש תשרי תש"ס
ארגון עולמי לגלות מי הארמילוס שילחם נגד מלך המשיח ויאמר משיחכם אני – אני הוא
אלהיכם ומטעה אותם ומיד הם מאמינים בו וממליכים אותו
מחז"ל ש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים ,ומספרי מוסר וספרי ח"ן
מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
עיה"ק טבריה תובב"א

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

אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד קמו ד"ה ה' ימלוך לעולם
ויאמר לו הקדוש ברוך הוא רשע! עמי אתה מבקש לעשות
מלחמה? בחייך אני אעשה עמך ]כלה[ ,מיד יוריד עליו אבני
אלגביש שהם גנוזות ברקיע ויגוף אותם מגפה גדולה,
שנאמר וזאת המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים אשר צבאו
על ירושלם המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה
בחוריהן ולשונו תמק בפיהם )זכריה י"ד י"ב( .ואחריו יקום
מלך אחר רשע ועז פנים ויעשה מלחמה עם ישראל שלשה
חדשים ,ושמו ארמילוס ,ואלו הן אותותיו :יהיה

קרח ועינו אחת קטנה ואחת גדולה

ה' ימלוך לעולם ועד ,אמרו חז"ל אמר להם משה לישראל
ראיתם הנסים והגבורות שעשה לכם הקדוש ברוך הוא ,יותר
ויותר הוא עתיד לעשות לכם לעתיד לבוא בעולם הזה
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ובעולם הבא .בעולם הזה מלחמות וצרות ויצר הרע ושטן
ומלאך המות שיש להם רשות לשלוט בעולם ,אבל לעולם
הבא אין בו לא צרות ולא אנחות ולא שעבוד ולא יצר הרע
ולא שטן ולא מלאך המות שנאמר ומחה ה' אלהים דמעה
מעל כל פנים )ישעיה כ"ה( וכתיב ואמר ביום ההוא הנה
אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה
בישועתו )שם /ישעיהו /כ"ה(.
וכשיגיעו ימות המשיח יעלה גוג ומגוג על ארץ ישראל לפי
שישמע שישראל הם בלא מלך ויושבין לבטח .מיד יקח עמו
שבעים ואחד אומה ויעלה לירושלם ,ויאמר פרעה שוטה היה
שגזר להרוג את הזכרים והניח את הנקבות ,ובלק טפש היה
שרצה לקללם ולא היה יודע שאלהיהם היה מברכם ,המן
היה משוגע שרצה להרגם ולא היה יודע שאלהיהם יכול
להצילם ,אבל אני לא אעשה להם כן ,אלא אעלה ואלחם עם
אלהיהם תחלה ואהרוג אותם שנאמר יתיצבו מלכי ארץ
ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו,

ויאמר לו הקדוש ברוך הוא רשע! עמי אתה
מבקש לעשות מלחמה? בחייך אני אעשה עמך
]כלה[ ,מיד יוריד עליו אבני אלגביש שהם גנוזות
ברקיע ויגוף אותם מגפה גדולה ,שנאמר וזאת
המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים אשר צבאו על
ירושלם המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו
תמקנה בחוריהן ולשונו תמק בפיהם )זכריה י"ד
י"ב( .ואחריו יקום מלך אחר רשע ועז פנים ויעשה
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מלחמה עם ישראל שלשה חדשים ,ושמו ארמילוס,
ואלו הן אותותיו :יהיה קרח ועינו אחת קטנה ואחת
גדולה וזרועו של ימין טפח ושל שמאל שתי אמות וחצי
ויהיה לו צרעת במצחו ואזנו הימנית סתומה והשמאלית
פתוחה ,וכשיבא האדם לדבר אליו טובות מטה לו אזנו
הסתומה ואם ירצה אדם לדבר אליו רעה יטה לו אזנו
הפתוחה ,ויעלה לירושלם ויהרוג משיח בן יוסף ,שנאמר
והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד
)זכריה י"ב י'( ,ו יבא משיח בן דוד בענן שנאמר וארו עם
ענני שמיא כבר אנש )דניאל ז'( וכתיב בתריה ולה יהב שלטן
ויקר ומלכו ,וימית ארמילוס הרשע ,שנאמר וברוח שפתיו
ימית רשע )ישעיה י"א( ,ו יקבץ הקדוש ברוך הוא נדחי
ישראל המפוזרים לכאן ולכאן ,שנאמר אשרקה להם ואקבצם
כי פדיתים ורבו כמו רבו )זכריה י' ח'( ,ויהיו תלוים בירושלם
שבעים ושתים מרגליות שהן מבהיקות מסוף העולם ועד
סופו ,ואומות העולם ילכו לאותה אורה ,שנאמר והלכו גוים
לאורך ומלכים לנוגה זרחך )ישעיה ס'( .וההיכל יוריד הקדוש
ברוך הוא מן השמים כמו שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה
שנאמר תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת
ה' .וישבו שם ישראל אלפים שנה ואוכלין את לויתן ,ולקץ
אלפים שנה ישב הקדוש ברוך הוא על כסא דין בעמק
יהושפט ,ומיד השמים והארץ נחלפים וחמה ולבנה בושים
שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה )ישעיה כ"ד( .ומנין
שביום השלישי )באלף השלישי( יהיה הדין? שנאמר ביום
השלישי יקימנו ונחיה לפניו )הושע ו'( ,זה הדין .והקדוש
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ברוך הוא מביא כל אומה ולשון ויאמר להם למי עבדתם
בעולם שהלך ולמי השתחויתם? והם אומרים לאלילי כסף
ולאלילי זהב ,ויאמר להם הקדוש ברוך הוא עברו אתם באש
הזה ואלהיכם אם יכולין להציל אתכם יצילו .מיד הם עוברים
ונשרפים שם שנאמר ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי
אלהים )תהלים ט'( .ו ישראל באים ואומר להם הקדוש ברוך
הוא למי עבדתם? מיד עונים כי אתה אבינו כי אברהם לא
ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך
)ישעיה ס"ג( .מיד הקדוש ברוך הוא יצילם מדינה של גיהנם
ויושבין בגן עדן ומתעדנין מפירותיה שנאמר וענוים יירשו
ארץ והתענגו על רוב שלום )תהלים ל"ז( .ו מחדש להם
הקדוש ברוך הוא שמים וארץ שנאמר כי הנני בורא שמים
חדשים וארץ חדשה )ישעיה ס"ה( .והארץ שעתיד הקדוש
ברוך הוא לחדשה תוציא אילנות טובות וכל מיני מגדים,
והכל חיין לעולם ולעולמי עולמים .מי שעשה נסים ונפלאות
בימים ההם הוא יעשה נסים ונפלאות עמנו בימים האלה
ובזמן הזה ויקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ ויוליכנו
לירושלם ,תבנה ותכונן במהרה בימינו ,אמן .תם מדרש
ויושע.
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