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 בעזרת השם יתברך

 ס" תשטבת חודש - 4 #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 "ומספרי מוסר וספרי ח, 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
, השביעי האות ה"ד שפו עמוד) אייזנשטיין (המדרשים אוצר

 הקדוש ברוך הוא

 אבן ברומי שיש אמרו. בעולם מופת עושה נפלאות בעל דוש ברוך הואהק
 אלא אדם בידי עשויה אינה והיא, תואר יפת נערה דמות ועליה שיש של

 בליעל בני אומות העולם רשעי ובאין, בגבורתו כן בראה הקדוש ברוך הוא
 האבן בתוך טפתן משמר והקדוש ברוך הוא, אצלה ושוכבים אותה ומחממין
 דמות ממנה ויוצא מתבקעת והיא, ולד בה ויוצר בריה בה ובורא
 אותו קורין שהאומות זה, השטן ארמילוס ושמו אדם

 שתים ורחבו, אמה עשרה שתים ארכו, אנטיקרישטו
 ושער אדומות עמוקות והן זרת עיניו שתי ובין עשרה
. לו יש קדקדין ושתי ירוקין רגליו פעמי, זהב כצבע ראשו
 אני, אני משיח להם ויאמר הרשעה אדום אצל ויבא

 עשו בני כל בו ומתחברים עליהם אותו וממליכים בו מאמינים מיד ,אלהיכם
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 תורתי לי הביאו עשו לבני ואומר המדינות כל וכובש והולך, אצלו ובאים
 לכם שנתתי

 עושה נפלאות בעל הקדוש ברוך הוא, השביעי האות
 ותדמ ועליה שיש של אבן ברומי שיש אמרו. בעולם מופת
הקדוש  אלא אדם בידי עשויה אינה והיא, תואר יפת נערה

 בני אומות העולם רשעי ובאין, בגבורתו כן בראה ברוך הוא
 הקדוש ברוך הואו, אצלה ושוכבים אותה ומחממין בליעל
 והיא, ולד בה ויוצר בריה בה ובורא האבן בתוך טפתן משמר

 זה, השטן ארמילוס ושמו אדם דמות ממנה ויוצא מתבקעת
, אמה עשרה שתים ארכו, אנטיקרישטו אותו קורין שהאומות

 אדומות עמוקות והן זרת עיניו שתי ובין עשרה שתים ורחבו
 יש קדקדין ושתי ירוקין רגליו פעמי, זהב כצבע ראשו ושער

 אני, אני משיח להם ויאמר הרשעה אדום אצל ויבא. לו
 םומתחברי עליהם אותו וממליכים בו מאמינים מיד, אלהיכם

 ואומר המדינות כל וכובש והולך, אצלו ובאים עשו בני כל בו
 תיפלותם ומביאים, לכם שנתתי תורתי לי הביאו עשו לבני
 אומות העולםל ואומר לכם שנתתי היא אמת להם ואומר
 שעה באותה. בו מאמינים מיד, משיחכם אני כי בי האמינו
 לי הביאו להם ואומר ישראל ולכל חושיאל בן לנחמיה משגר

. ונתמהין מתפחדין מיד, אלוה שאני בי והעידו תורתכם
 גבורים אלף ושלשים חושיאל בן נחמיה יקום שעה באותה
' ה אנכי לפניו וקורין תורה ספר ויקחו אפרים בני מגבורי
 אין להם ויאמר, פני על אחרים אלהים לך יהיה לא אלקיך

 כדרך אלוה שאני לי והעידו בואו אלא, כלום זו בתורתכם
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 ארמילוס ויאמר, נחמיה כנגדו יעמוד מיד. האומות כל שעשו
 חושיאל בן נחמיה יקום מיד. וכפתוהו תפשוהו לעבדיו
 מאתים ממנו ויהרגו מלחמה עמו ויעשו שעמו אלף ושלשים

 חילי כל ויקבוץ הרשע ארמילוס של אפו יחרה מיד. אלף
 ממנו ויהרגו ישראל עם וילחם החרוץ לעמק העולם אומות
 מלאכי ובאים', ה משיח ויהרג מעט ישראל וינגפו יליםת תילי

 מיד. העולם אבות עם אותו ומטמינים אותו ונוטלים השרת
 ידע לא הרשע וארמילוס, כחם ויתש ישראל של לבם ימס
. ופליט שריד מישראל משאיר היה לא יודע שאם משיח שמת

 ישראל את טורדין אומות העולם כל שעה באותה
 במדינותיהם עמהם לדור אותם מניחים ואינם ממדינותיהם

 עלינו שמרדו והשפל הבזוי העם את ראיתם ואומרים
 מימות כמותה היתה שלא לישראל צרה ותהי, מלך והמליכו
 הגדול השר מיכאל יעמוד שעה ובאותה. זמן אותו עד העולם
 מיד. 'וגו נהיתה לא אשר צרה והיתה עמך בני על העומד
 חוזר בדינו מסופק שלבו מי וכל במדברות ישראל כל יברחו

 לה מחכים שאנו הגאולה זו ואומרים אומות העולם על
 ממנה מתבייש לגאולה מצפה שאינו מי וכל. נהרג שהמשיח

 בוחן הקדוש ברוך הוא שעה באותה. אומות העולם על וחוזר
 את והבאתי בזכריה שנאמר, וכזהב ככסף וצורפן ישראל את

 ביחזקאל וכתיב הכסף כצרוף וצרפתים באש השלישית
 ויתבררו כתיב ובדניאל. 'וגו בי הפושעים מכם וברותי
 שארית כל ויהיו' וגו רשעים והרשיעו רבים ויצרפו ויתלבנו
 וארבעים חמשה יהודה במדבר והטהורים והקדושים ישראל

 ובהם. קוטפים שיח ועלה מלוחים ואוכלים רועים ויהיו יום
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 והולכתיה פתיהמ אנכי הנה לכן בהושע שנאמר מה מתקיים
 הם יום וארבעים שחמשה ומנין. לבה על ודברתי המדברה
 אלף משומם שקוץ ולתת התמיד הוסר ומעת שנאמר
 אלף לימים ויגיע המחכה אשרי וכתיב, ותשעים ומאתים
 חמשה לאלו אלו בין נמצא, וחמשה שלשים מאות שלש

 שאינם ישראל רשעי כל ימותו שעה באותה. יום וארבעים
 וילכדה במצרים וילחם ארמילוס ויבא, הגאולה ותלרא ראוים
 לירושלם פניו ויחזיר לפליטה תהיה לא מצרים וארץ שנאמר

 ימים בין אפדנו אהלי ויטע שנאמר, שניה פעם להחריבה
 . לו עוזר ואין קצו עד ובא, קדש צבי להר
 


