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 בעזרת השם יתברך

 ב"סתש אדר חודש - 18 #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
  פרק יט- שער העמידה -ספר פרי עץ חיים 

שיחיה , במלת דוד עבדךלכוין , שנזכיר בכל תפלה ותפלה
והוא נקרא , י ארמילוס הרשע"ולא ימות ע, משיח בן יוסף
 .כסא דוד עבדך

ה "הזהיר לנו מורי זלה,  במלת וכסא דוד עבדך-תשכון 
שהלכנו על ציון שמעיה ואבטליון בהתפללנו ' ביום א, מאוד
לכוין , שנזכיר בכל תפלה ותפלה, והכפיל שם לנו לומר, שם

י "ולא ימות ע, שיחיה משיח בן יוסף, במלת דוד עבדך
חיים , וזה סוד. והוא נקרא כסא דוד עבדך, ארמילוס הרשע

ולא . מ שעתיד משיח בן יוסף למות"ש בר"כמ, שאל ממך
, וסופו מוכיח על תחלתו, והשם יודע נסתרות, הבינו דבריו

והשימותי , ל" ארז-ח "מע. ה"ה בעו"שמת מורי החסיד זלה
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דאם לא כן , ליהן אף כשהן שוממיןקדושתן ע, את מקדשכם
שגם בחורבן , אך עתה משמע. ל את מקדשכם השימותי"הל

בהיות עירך , ל"ר, לזה אמר תשכון בתוך עירך, נקרא מקדש
, ל"כנ' והשימותי כו. תשכון בה כאשר דברת, אפילו חריבה

 :כי לעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי
ת "כי ס, וק שרמז האי רמז בפס-ד נתן "ונלע) ח(הגהה 

, ח"ת למפרע הוא מש"הוא מלך ור' ממך' שאל' חיים
. ת"ש מו"ת ב"שהוא בא, מ"ונשארים אותיות אמצעים יא

שלא ימות על ידי , שמלך המשיח התפלל לפניך, ל"ר
, ל"ר, ושמעת לתפלתו ונתת לו אורך ימים, ארמילוס הרשע

כדי שיוכל לבא , נתת לו אריכות הגלות שלא יבא במהרה
שבכל דור ודור , ה"ש בתיקונים ע"כמה פעמים בגלגולים כמ

אם יש צדיקים בדור שיהיו , יבא משיח בן יוסף בגלגול
, ומאחר שלא נמצא מי שיגין עליו, מגינים עליו שלא ימות
י עונש המיתה שסובל בכל דור "וע, מוכרח הוא בעצמו למות

,  רשע ארמילוסי אותו"הוא מכפר עליו שלא ימות ע, ודור
בסוד , ה בעצמו"י הקב"אלא שבכל פעם הוא ימות ע

י זכות "שע, ונראה. ל"הנ' ש בחי"ע. הנשיקה כנודע
יש כח בידם להגין על משיח בן , העוסקים בחכמת אמת

ועיין בפירש הזוהר , י הרשע ארמילוס"יוסף שלא ימות ע
  :ז רזין דרזין"ותראה ע

ולא , וכה תכיןל וכסא דוד עבדך מהרה לת" צ-ח "מע
, ה"לפני מורי זלה' שפעם אחת נכנס חכם א, כנוסח רומניא
, ואמר לו שמימיו לא התפלל תפלה כראוי, ונסתכל במצחו
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שלא אמר וכסא דוד עבדך , ואמר לו, ושאלו אותו החכם למה
 :ח"כ מע"ע. במהרה לתוכה תכין בברכת תשכון

, ה"י אומר כי יד על כס י" הנה הש-וכסא דוד עבדך 
וידוע כי כסא , חסר מכסא' כי אות א, ל אין הכסא שלם"ארזו

שהם , הם שנים' והנה אות כ, ס"ובכל עולם יש בו י, בבריאה
וחסר חד שהוא אות א שאינו , ק"ו' חכמה ובינה ואות ס

ק "גם מלכות היא בהיכל ק. מאיר שם עד מיתת עמלק
כי אני , וזה גורם הסתלקות אור הכתר, דבריאה כנודע

, אחרונה' ל אני שהוא מלכות שהיא ה"ר, אני אחרוןראשון ו
לכן . שהוא כתר, שהוא אין אותיות אני, גם הוא ראשון

, לכן אמר. יורד אור המלכות למטה, בהסתלקות אור הכתר
, שהכסא שלם, ל"ר, וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין

ויהיה , באופן שהמלכות תעלה למקומה, ויאיר הכתר שם
לא כבנינים הראשונים , תה בנין עולםובנה או. כסא שלם
 :להיות כי בניינם היה על ידי אדם, שנחרבו


