
 1

 בעזרת השם יתברך

 ג"סתש חשון חודש 26 #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
  ליום ז - סדר לימוד לחודש ניסן - נוסח ספרדי -סדור תפלה 

 :חודש ניסןביום שביעי ל
 :ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד. ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפָרִים

ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל 
 :ְלִמְנָחהְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן . ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש

 :ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת
 :ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ָלעָֹלה

 :ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת
ָנה ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁש

 :ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד. ֲחִמָּׁשה
ֶׁשְּיֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻרֶּצה ְקִריָאֵתנּו , ֱאלֵקינּו ֵואלֵקי ֲאבֹוֵתינּו’ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה

ֶטֶרת ַּבּתֹוָרה ֵסֶדר ָקְרַּבן ָנִׂשיא ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד ִמֵּׁשֶבט ֶאְפַרִים ֶהָחתּום ַּבֲע
ְוַתֲעֶלה ָעֵלינּו . ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַלֲחֻנַּכת ִמְזַּבֲחָך ַהָּקדֹוׁש. ַהְּיסֹוד ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין

ַהּיֹוְצִאים ֵמָראֵׁשי ֵתיבֹות ְוסֹוֵפי ֵתיבֹות . ְּכִאּלּו ִהַּׂשְגנּו ָּכל ַהּסֹודֹות ְוָכל ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש
ְוָיִאירּו ָנא ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל . ְנַׁשְּלָמה ָּפִרים ְׂשָפֵתינּוּו. ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה

. ָּכל ִנּצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְוָכל ָהאֹורֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְּכלּולֹות ִּבְקֻדַּׁשת ֶזה ַהֵּׁשֶבט. ַאֵחינּו
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ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ְּבתֹוָרְתָך ּוְבִיְרָאְתָך ִיְרַאת . ְוִנְהֶיה ְמֻלָּבִׁשים ִּבְקֻדַּׁשת ֶזה ַהֵּׁשֶבט
 :ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ְוֶזַרע ַזְרֵענּו. ָהרֹוְממּות ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ִּכְרצֹוֶנָך

  :זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך, ְלַעְּמָך ְּפֵני, ָיִחיד ֵּגָאה
 :ּוְלָכה ִליׁשּוָעָתּה ָּלנּו, ּוְמַנֶּׁשה עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרֶתָךִלְפֵני ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמין 

ְוַאל ְּתִהי ָצָרה ְוָיגֹון . ְוִכֵּסא ַמְלכּות ָמִׁשיַח ֶּבן ֶאְפַרִים ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִים ְמֵהָרה ָּתִכין
ֲחֵמנּו ּוְלָהִרים ִדְגֵלנּו ַעל ֲאֶׁשר ַיְתִחיל ְלַנ. ֶׁשּלֹא ֵיָהֵרג ָמִׁשיַח ֶּבן ֶאְפַרִים. ִּבְגֻאָּלֵתנּו

. ַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו אֶֹרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד. ַהּגֹוִים ַעל ְיֵדי ַאְרִמילֹוס ָהָרָׁשע
ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח . ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך אֹותֹו

 :ְוֵהם ִרְבבֹות ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה. ָּדיו ַאְפֵסי ָאֶרץַיְח
ִלְבֵני ֱאדֹום ָהאֹוְמִרים ’ ּוִבְזכּות ֶאְפַרִים ֶהָחתּום ַּבֲעֶטֶרת ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנִּפין ְזכֹור ה

 :ָערּו ָערּו ַעד ַהְּיסֹוד ָּבּה
 :ְרנֹות ַצִּדיקְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ְּתַגֵּדַע ְּתרֹוַמְמָנה ַק

 :ּו"ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֵרה’ ִּכי ַאָּתה ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ה
 :ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד
ֵׁשִנית ִלְגאֹול ֶאת ’ יֹוִסיף ה. ּוִמי ֶׁשָּגַאל ֶאת ָהָאבֹות ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

 :ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו ְּבֵני ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלָּכם. ַהָּבִנים
ֶאְפַרִים לֹא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה . ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוצֹוְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו

 :לֹא ָיצֹור ֶאת ֶאְפָרִים
 :צּוִרי ְוגֲֹאִלי’ ה, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך
 :ואחר כך אומרים תפילה לעילוי הנשמות


