בעזרת השם יתברך

גליון  - 2 #חודש חשון 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 קנח ד"ה נהם לבבי עלי
ואומר שמעתי שמעך כי משיח אלהי ]יעקב[ אתה ,ומיד נדמה
אלי כנער מכלול יופי ונעים אין כמותו .ואומר אליו מתי יאיר נר
ישראל? ]ומתי תבוא הגאולה[ ובאמרי לו הדברים האלה והנה
איש בעל ]שש[ כנפים בא אלי ויאמר אלי )נ"א מוסיף עוד :מה
תשאל למשיח השם? ועניתי ואמרתי מתי יבא קץ הישועה ויאמר
לי( כי הוא היה שר צבא ישראל שנלחם עם סנחריב ועם מלכי כנען

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

אלי זו היא רומא רבה שאני אסור בה בכלא עד בא קיצי
)נ"א אני משיח השם שאני אסור פה עד עת קץ( .וכשמעי
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זאת הסתרתי פני רגע ממנו ואשוב ואביט אליו והסתרתי
עוד כי יראתי ,ויאמר אלי אל תירא ואל תחת למה אתה
מחריש ]והסתרת פניך ממני[ .ואומר שמעתי שמעך כי
משיח אלהי ]יעקב[ אתה ,ומיד נדמה אלי כנער מכלול יופי
ונעים אין כמותו .ואומר אליו מתי יאיר נר ישראל? ]ומתי
תבוא הגאולה[ ובאמרי לו הדברים האלה והנה איש בעל
]שש[ כנפים בא אלי ויאמר אלי )נ"א מוסיף עוד :מה תשאל
למשיח השם? ועניתי ואמרתי מתי יבא קץ הישועה ויאמר
לי( כי הוא היה שר צבא ישראל שנלחם עם סנחריב ועם
מלכי כנען ועתיד הוא להלחם מלחמת ה' עם משיח ה' ועם
המלך עז פנים ארמילוס בן אבן שיצא מהאבן .ויוסף מטטרון
המלאך ויאמר לי ]אני הוא מט"ט שר הפנים ומיכאל שמי
וישימני להיות על עמו ועל אוהביו[ אני שנהגתי את אברהם
בכל ארץ כנען ואני הוא אשר פדיתי את יצחק ונאבקתי עם
יעקב במעבר יבוק ,ואני שנהגתי את ישראל במדבר מ' שנה
בשם ה' ,ואני שנגליתי ליהושע בגלגל ואני הוא ששמי כשם
רבי ושמו בקרבי .ואתה זרובבל ]בן שאלתיאל[ שאל ממני
ואגידה מה יקרה לעמך באחרית הימים] .ואען ואומר מי
האיש הזה[ ויאמר לי זה משיח ה' הצפון כאן עד עת קץ )נ"א
ויאמר לי משיח ה' אשר יבא בעת קץ ושמו מנחם בן עמיאל
ונולד לבית דוד מלך ישראל ]בבוא נבוכדנצר על ירושלם[
וישאהו רוח ויצפנהו כאן עד עת קץ( .ואני שאלתי למטטרון
]מה האותות אשר יעשה מנחם בן עמיאל זה[ ויאמר אלי
מטה ישועה יתן הש"י לחפצי בה אם מנחם וככב יגיה
לפניה] ,וכל הכוכבים ממסלות מלחמותיהם[ ,ותצא חפצי בה
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ותהרוג ב' מלכים ,שם האחד נוף מתימן ]שיניף ידו על ציון[
ושם השני אטרס מאנטוכיא ,ואותות האלו יהיו ]בשנה
החמישית[ בחג השבועות ,ויאמת הדבר כשיבנה העיר
ארבע מאות ועשרים שנה ויחרב שנייה ,ועשרים שנה
לכשיבנה רומא וימליכו בה שבעים מלכים ,וכשגמרו עשרה
מלכים בה והעשירי יחרוב בית המקדש ויוסר התמיד.
ומאותו יום חשוב לך תשע מאות ותשעים שנה תהיה
תשועת ה' ויזכור עם קדשו לגאלם לנטלם לנשאם ולקבצם.
והמטה אשר יתן ה' לחפצי בה אם מנחם משקד )מן שקדים(
הוא והוא נטמן ברקת )עיר נפתלי( ,והוא מטה אהרן ומשה
ודוד מלך ישראל .והוא המטה אשר פרח באוהל מועד ויצץ
ציץ ויגמול שקדים ,ואליהו בן אלעזר גנזו ברקת ,והיא
טבריה ,ושם גנזו משיח בן אפרים .ויען זרובבל בן שאלתיאל
ויאמר )למיכאל( בי אדוני מתי יבא נר ישראל ומה יהיה אחרי
כל זאת .ויאמר לי משיח בן יוסף יבא חמש שנים אחר חפצי
בה ויקבץ כל ישראל כאיש אחד ויעמדו ארבעים שנה
בירושלם ויקריבו קרבן] ,ויתיחסו בני ישראל למשפחותיהם[
ואז יעלה מלך פרס על ישראל ותהיה צרה גדולה בישראל,
ותצא חפצי בה אשת נתן הנביא עם המטה אשר יתן ה' לה,
ויתן ה' בהם רוח עועים ויהרגו איש את אחיו ,ושם ימות
רשע .וכשמעי דבריו נפלתי על פני ואמרתי לו הגידה לי
האמת על עם קדש .וידבק בי ויראני אבן בדמות אשה ויאמר
אלי אבן זאת ישכב שטן עמה ויצאו ממנה ארמילוס והוא
ימלוך על כל העולם כלו ואין מי יעמוד לפניו וכל מי שלא
יאמין בו ימות בחרבו הקשה ,ויבא בארץ ישראל עם עשרה
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המלכים לירושלם ויהרוג שם משיח בן יוסף וששה עשר
צדיקים עמו ויגלו ישראל במדבר ,וחפצי בה אם מנחם
עומדת שם לא יראה אותו רשע] .והאותות המגיעות האלה
יהיו בשנה הששית לחדש החמישי הוא חדש אב בששה
לחדש[ ומלחמה זו תהיה בחדש אב .אז ואז תהיה צרה
בישראל שלא היתה כמותה בעולם וינוסו בצריחים ומערות
ומדברות ,וכל או"ה יטעו אחר אותו רשע שטן ארמילוס חוץ
מישראל ]וידקור שירון את נחמיה[ ,ויספדו כל ישראל את
נחמיה בן חושיאל שנהרג ותהיה נבלתו מושלכת לפני שערי
ירושלם וחיה ועוף לא יגעו בה] .ולאחר אחד וארבעים יום
יקברו הקב"ה בקבורת בית יהודה .ואני זרובבל הוספתי
לשאול למט"ט שר הפנים על אותות נגיד ברית עם קדושים,
ויאמר לי העגל הזה הוא ירבץ ויכרת סעיפה של הכרך הזה
היא נינוה עיר הדמים והיא רומא רבתי ,ואמרתי לו אדוני
מתי קץ? ויבא וידבק בי ויאחז בידי ,ויביאני בית הלצות
ויראני שם אבן שיש ולה כפני בתולה אשר לא ידעה איש,
ויאמר אלי מה אתה רואה ,ואומר אני רואה אבן אחת בדמות
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 ה' אל זרובבל[ .כשמעי
דבריו ויצר לי מאד ואקום להתפלל לפני ה' ,וישמע וישלח
את מלאכו אלי ואדע כי הוא המלאך הדובר בי ואשתחוה
לפניו .ויאמר אלי מה לך זרובבל ,ואומר אליו הבהילני רוח,
ויעמוד מטטרון ויען ויאמר זרובבל! שאל ממני בטרם אלך
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מעמך ,ואשאל לו ואומר מתי יבוא נר ישראל? ויען אלי ויאמר
חי ה' אשר שלחני כי אומר אליך את מעשה הש"י ,כי הקול
הקדוש שלחני אליך להגידך את כל אשר תשאל .ויאמר אלי
מיכאל גשה נא אלי ושים לבך לאשר אני אומר אליך כי אמת
הדבר בשם אלהים חיים .ויאמר אלי :מנחם בן עמיאל יבא
פתאום בחדש ניסן ]בארבעה עשר בו[ ויעמוד על בקעת
ארבאל ]אשר ליהושע בן שרף[ ויצאו אליו כל חכמי ישראל,
ולהם יאמר בן עמיאל ,אני הוא משיח אשר שלחני ה'
לבשרכם ולהצילכם מיד צורריכם .ויביטו בו החכמים ויבזוהו
כמו שאתה בזית אותו ]ולא יאמינו בו[ ,ותבער בו חמתו
וילבש בגדי נקם תלבושת ,ויבא בשערי ירושלם ועמו אליהו
הנביא ויקיצו ויחיו את נחמיה בן חושיאל הנהרג ויאמינו
במנחם בן עמיאל.
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