בעזרת השם יתברך

גליון  - 14 #חודש חשון תשס"ב
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? ולמה הארמילוס יגיד
שהוא המשיח ואני ה' אלוקיכם?
בתי מדרשות חלק ב  -ספר זרובבל
ואני זרובבל שאלתי למטטרון זה מה האותות אשר יעשה
מנחם בן עמיאל ]זה[ ויאמר לי מטה ישועות האלה יתן ה'
לחפצי בה אם מנחם בן עמיאל ותלך נוגה הכוכב הגדול
לפניה וכל הכוכבים ירדו ממסלות מלחמותיהם ותצא חפצי
בה אם מנחם.
הדבר אשר היה אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה
בעשרים וארבעה לחדש השביעי בחגי המראה הזה הראני
השם ואני הייתי מתפלל בתפלה לפני אל חי וחזון המראה
אשר ראיתי נכבד עלי ברוך אתה השם מחיה המתים:
גדל על לבי לאמור איה צור העולמים ויענני מדלתות
השמים ויאמר לי אתה זרובבל ואומר אני עבדך ויען וידבר
1

אלי כאשר ידבר איש אל רעהו קול שמעתי ותמונה לא ראיתי
ואקום ואתפלל כבתחלה ואפנה לביתי וביום י"א לחדש אדר
היה מדבר עמי שם ויאמר אלי שאל ואגידה לך ואען ואומר
מה אשאל קרב קצי ומלאו ימי ויאמר אלי אני אחייך ויאמר חי
ותשאיני רוח בין השמים וארץ ויביאני בנינוה עיר הדמים
ואומר אוי לי כי צר לבי ותצר רוחי ונפשי ואקום מהרה
להתפלל ולחלות פני אלהי ואתודה פשעי וחטאתי ואומר
אתה הוא אשר עשית את הכל ברוח פיך ודבר שפתיך מתים
יחיו ויאמר שוב ולך בית החורף מקום השוק ואלך כאשר אני
ויאמר אלי פנה הלאה ואלך ואפנה ויגע בי איש נבזה ונכה
רוח ויאמר אלי האיש הנבזה זרובבל מה מלאכתך בזה
ואחוס על נינוה עיר הגדולה ואען ואומר אתה השלכתני בזה
וידבר עמי דברים נכוחים ונכונים וכשמעי נחמתי ואשאל
לאיש מה שם המקום הזה ויאמר אלי זאת היא רומה רבתא
ואומר לו מה מעשיך בזה ויאמר אלי אני משיח ה' החרשתי
ואסתיר פני ממנו ותבער בו חמתו ויאדימו פניו וישתנו
שלמותיו ואשוב ואשא עיני ואשורנו ואפחד ויאמר שאלני
וכאמרו רעשו כל איברי וישלח ידו )ויקחני( ויחזק בי ויאמר
אלי אל תפחד ולבך אל ירך ויאמצני ויאמר לי למה החרשת
והסתרת פניך ממני ואומר לו מפני שאמרת עבד ומשיח ה'
אני ואור ישראל הוא ודומה כתינוק יפה ומיופה ואמרתי לו
מתי תביא גאולה לעולם ובאמרי בא אלי איש ולו שש כנפים
ויאמר לי זרובבל מה שואל את משיח ה' ואומר לו לשאול אני
צריך ויאמר אלי ואגיד לך ]ואומר[ מי אתה אדוני ויען בקול
נעים ויאמר לי אני הוא מטטרון שר הפנים ומיכאל שמי
2

וישימני להיות על עמו ועל אוהביו אני הוא שנהגתי את
אברהם מארץ כנען וברכתי אותו בשם ה' אני הוא שפדיתי
את יצחק ובכיתי עליו אני הוא שנדבקתי עם יעקב בעבר
הנהר אני הוא שנהגתי את ישראל במדבר ארבעים שנה
בשם ה' אלהים אני הוא הנראה ליהושע בגלגל אני הוא
שהוצאתי אש וגפרית מאת ה' מן השמים וישם שמי כשמו:
ואתה זרובבל בן שאלתיאל בן יכניה מלך יהודה שאל
ואגיד לך ואען ואומר לו מי האיש הלזה אמר לי הוא משיח
ה' וזה נולד לבית דוד ויצפנהו ה' להיות נגיד ברית לעם וזהו
מנחם בן עמיאל וזה נולד בבא נבוכדנצר על ירושלם
ואשאהו ברוח ה' ואשימהו במקום הזה עד עת קץ ואני
זרובבל שאלתי למטטרון זה מה האותות אשר יעשה מנחם
בן עמיאל ]זה[ ויאמר לי מטה ישועות האלה יתן ה' לחפצי
בה אם מנחם בן עמיאל ותלך נוגה הכוכב הגדול לפניה וכל
הכוכבים ירדו ממסלות מלחמותיהם ותצא חפצי בה אם
מנחם ותהרוג שני מלכים ושני המלכים לבבם להרע ושם
המלך האחד נוף מלך תימן שיניף ידו על ציון ושם השני
אטרס מלך אנטוכיה האותות האלה מגיעות בשנה
החמישית בחדש השלישי אשר עושים בני ישראל חג
השבועות לה' למלאות לחרבות ירושלים תשע מאות
ותשעים שנה )מכאן ואילך חכה לו( תהיה תשועה לה'
והמטה אשר יתן )האל( ה' לחפצי בה יתננה למנחם בן
עמיאל והמטה ההוא שהם והוא מוכן ברקת עיר נפתלי
)יהושע יט לה( והוא המטה שנתן ה' לאדם ולשת ולנח
ולאברהם וליצחק וליעקב ולמשה וליהושע ולדוד ולאליהו
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והוא מטה אהרן שהוציא ויצץ ציץ ואען ואומר אני זרובבל
למטטרון זה משיח ה' מתי יבא ויאמר נחמיה בן חושיאל
אשר לאפרים בן יוסף יבא בשנה החמישית לפני חפצי בה
אם מנחם בן עמיאל ויעמוד בירושלים ויקבץ כל ישראל
בקבוץ )אחד( איש ואנשי ביתו ויקריבו בני ישראל קרבן לה'
ויערב לו ויתיחסו בני ישראל למשפחותיהם ובצאת שלשה
חדשים לנחמיה בן חושיאל בירושלים ויספדו אותו כל
ישראל ויבכוהו ואחר כך תבוא חפצי בה אשת נתן בן דוד
הנביא והאותות המגיעות האלה יהיה בשנה הששית לחדש
החמישי הוא חדש אב בששה לחדש ידקור שידו את נחמיה
ויצר לישראל מאד ויפוצו למדבר יהודה למלאות לאבל
נחמיה )ויספדו אותו כל ישראל ויבכוהו( ואחד וארבעים יום
תהיה נבלתו מושלכת בשערי ירושלם ואדם ובהמה ועוף לא
יוכלו ליגע בה ולאחר אחד וארבעים יום יקברנו הקדוש ברוך
הוא בקבורת בית יהודה ואני זרובבל הוספתי לשאול
מטטרון שר הפנים על אדות נגיד ברית עם קדושים ויאמר לי
העגל הזה הוא ירבץ ]ויכרת[ סעיפיה הכרך הזה הוא ננוה
עיר הדמים והיא רומה רבתא ואמרתי לו אדוני עד מתי קץ
ויבא וידבק בי ויאחז בידי ויביאני בית חלצות ויראני שם אבן
שיש ולה כפני בתולה אשר לא ידעה איש ויאמר אלי מה
אתה רואה ואומר אני רואה אבן אחת דמות אשה ודמות
פניה כאשה יפיפיה ויען המדבר אלי ויאמר האבן הזאת היא
אשת הבליעל ובשעה שידעה אותו הבליעל ותהר ותלד את
*ארמילוס* והיא תהיה ראש לכל עבודה זרה והדבר הזה
בנבואת יי אל זרובבל ותצר נפשי בי מאד ואקום ראש המים
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ואתפלל שם ליי אלהי כל בשר וישלח מלאכו ועוד התפלה
בתוך פי והפסק לא הפסקתי ואראהו ואדע כי הוא המדבר
עמי את כל הדברים הראשונים ואכרע ואשתחוה לפניו ויוסף
ויגע בי כפעם הראשון ויאמר אלי מה לך זרובבל אמרתי לו
כי הבהילני רוח על משיח ה' ויאמר אלי חי ה' אשר שלחני כי
עתה אגיד לך מעשה יי הוא הקדוש אומר לך והגד והודע
לזרובבל עבדי אשר ישאל ויאמר גש נא ושים לבך לכל אשר
תשמע מפי כי באמת אגיד לך את דבר ה' אלהים ויאמר לי
מנחם בן עמיאל יבא בחדש ניסן פתאום בארבעה עשר בו
ויבא ויעמוד על בקעת ארבאל אשר ליהושוע בן סרף ויצאו
אליו כל חכמי ישראל הנשארים כי מעט יהיו מן השוסים
אשר שוסו אותם ויען מנחם בן עמיאל ויאמר לזקנים אשר
הוא משיח ה' אשר שלחני ה' לבשר אתכם ויביטו אליו
הזקנים כי הוא נבזה ולבושו גלולה ותבער בו חמתו ויסר
בגדיו מעליו וילבש בגדי נקם ויבא עמו אליהו הנביא וילכו
יחדיו לירושלים ויקיצו נחמיה בן חושיאל הנדקר בשערי
ירושלים וילכו כל ישראל ויראו אותו בבוא נחמיה עמו ויאמינו
במנחם בן עמיאל:
וזה דבר ה' אשר דבר מטטרון שר צבא ה' באמת אפרים
לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים ועצת שלום
תהיה בין שניהם וביום אחד ועשרים לחדש הראשון למלאת
לירושלים תשע מאות ותשעים )שנה( תשועה לה' יבא מנחם
בן עמיאל בימי ארמילס אשר תלד הצלם וילך מנחם בן
עמיאל זה ונחמיה בן חושיאל ואליהו בן פינחס ויעמוד על
הים הגדול וימשכו ויעלו כל הפגרים שנפלו בים מפני
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אויביהם ועל גלי הים הגדול וישליכם בעמק יהושפט כי שם
יהיה משפט לרשעים ושמחה לצדיקים ובחדש השני הוא
חדש אייר תעלה עדת קרח אשר פצתה האדמה את פיה
ובלעה אותם ואת בתיהם ואת אהליהם בערבות יריחו על
נחל השיטים ובשמונה עשר בו ירעשו ההרים והגבעות
ותתנודד הארץ וכל אשר עליה והים וכל אשר בו ובאחד
לחדש השלישי יבואו מתי מדבר ויעשו חבורות חבורות עם
אחיהם על נחל השיטים ובשמונה עשר בו לחדש סיון יהיה
רעש בבתים ובחומות ובמגדלים ותרגז הארץ ויושביה
ומנחם בן עמיאל ונחמיה בן חושיאל ואליהו הנביא וכל
ישראל הקרובים והרחוקים והחיים אשר יחיים ה' יעלו
לירושלם ובחדש אב בו ביום אשר ספדו על נחמיה ישמחו בו
שמחה גדולה ויקרבו קרבן לה' אלהים וירח ה' את קרבן בניו
וישמח בישראל מאד ויגל מאד ועמוד אש הקטורת אשר
בהיכל ה' יעלה לצד השמים ויצא משיח ה' וכל ישראל אחריו
ברגליהם ויעמדו לפני שערי ירושלים מול הר גריזים והאל
הקדוש יעמוד בראש ההר והאימה תכבד על השמים ושמי
השמים ועל המים ותנוביהם ועל ההרים ויסודותיהם ולא
ימצא בכל בריה רוח ונשמה כי יעלה הקדוש ברוך הוא נגד
הכל על הר הזיתים ויבקע ההר תחתיו וגלות ירושלים יעלו
לראש הר הזיתים ותראינה ציון וירושלים ותאמר ציון מי ילד
לי את אלה ואלה איפה הם )ישעיה מט כא( ויעל נחמיה
לירושלים ויאמר הנה בניך אשר ילדת ואשר גלו ממך גילי
מאד בת ציון הריעי' בת ירושלים הרחיבי מקום אהלך
ויריעות משכנותיך )שם נד ב( ויראני מטטרון הדובר בי את
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כל הדברים האלה ואת ירושלים בארכה ורחבה וראיתי
חומותיה מקיפים סביבותיה מן המדבר והלבנון ומן הנהר
הגדול נהר פרת ועד הים האחרון ויראני הבית וההיכל בנוי
על חמש ראשי הרים ויאמר אלי אלה ההרים אשר בחר ה'
)לשאת( ]לשבת[ ואען ואשאל מה שמותם ויאמר אלי אלה
שמותם לבנון הר המוריה ותבור וכרמל וחרמון ויען מטטרון
ויאמר אלי האות הזה יהיה למלאות לחרבות ירושלים תשע
מאות ותשעים שנה תשועה לה' אם תבעיון בעיו שובו אתיו
)שם כא יב( בשנה החמישית יבא נחמיה בן חושיאל ויקבוץ
ישראל לירושלים בשנה הששית תעמוד חפצי בה אשת נתן
בן דוד הנולד בחברון ותהרוג שני מלכים נוף ואטרס ובשנה
השביעית יציץ שרש ישי הוא מנחם בן עמיאל ומלפניו יקומו
עשרה מלכים מן האומות ושבוע וחצי לא יספיקו למלוך שנה
בשנה ואלה שמותם ועריהם המלך הראשון סליקיס ושם
עירו ספרד המלך השני ארטימוס והוא ממדינות הים המלך
השלישי טליס ושם עירו גוטיא המלך הרביעי פאולס ושם
עירו גילוס המלך החמישי מאדור ושם עירו מרטותנייא
המלך הששי מרקילנוס ושם עירו איטלייא המלך השביעי
איפטונרס ושם עירו דורס המלך השמיני אפרמוס ושם עירו
ארם נהרים המלך התשיעי הוא שירון מלך פרס יבוא ויערוך
מלחמה בבקעת ארבאל ויצא עליו נשרב ויכה ויבוא וימלוך
באותו בקעה הוא מתחיל ליטע אשרותו אשר שנא כי ביום
ההוא שכר אדם לא נהיה ושכר הבהמה איננו וארבע
מזבחות יבנה ויכעיס לה' במעשיו ורעב גדול יהיה על פני כל
הארץ חמשה וארבעים יום וישראל ומלכיהם ונביאיהם על
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מדבר ירושלים ועל נחל השיטים כל ישראל חמשה וארבעים
יום ומלוח עלי שיח קוטפים למחיתם בו ביום ומעיין מבית ה'
יצא והשקה את נחל השיטים והמלך העשירי הוא ארמליס בן
אבן שיש שבבית החורף של לצים וכל הגוים מכל המקומות
יבואו ויעמדו לפני האבן ויקטירו ולא יוכלו לראות פניה
מיופיה וכל אשר יגבה לבו להביט אליה לא יוכל וזה סימן
ארמילס בן אבן שער ראשו צבוע וידיו עד פעמי רגליו ואורך
פניו זרת ושתים עשרה אמה קומתו ועיניו עמוקות ושני
קדקדין יהיה לו ויעלה וימלוך באימוס מדינות השטן אשר
נטל אביו וכל רואיו יזועו ממנו ואחרי כן יבא לפניו מנחם בן
עמיאל מן נחל השיטים ויפח באפיו וימיתהו כמו שנאמר
)ישעיה יא ד( וברוח שפתיו ימית רשע ואחרי כן והיתה לה'
המלוכה ויקבלון מלכותא קדישי עליונים אלה הדברים
שהגיד מטטרון שר צבא ה' לזרובבל בן שאלתיאל פחת
יהודה בתוך הגולה בימי מלך פרס ויכתבם זכריה בן עדוא
ואליהו הנביא לעם שיגיעו באחרית הימים ויקח ה' את
זרובבל וישימהו עם מנחם בן עמיאל לימים ושנים ועתים עת
קץ יבא עמו כל קהל ישראל דברי שלום המקום יזכנו לראות
בית המקדש בבנינו ולראות משיח צדקנו במהרה בימינו
אמן אמן אמן סלה סלה סלה:
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