בעזרת השם יתברך

גליון  - 5 #חודש שבט 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? ולמה הארמילוס יגיד
שהוא המשיח ואני ה' אלוקיכם?

אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד שצו ד"ה )א'( אי אתון

)ש'( שולטן משיח נהרה ,דמפשר בספרא,
יפח בארמילוס יהא כעפרא; שביב ממרומים יפול
בארמין ,ויגער דמכעיסין בצלמין
יצמח רועה) .ה'( החברים מתכנשין ,ועלין לכנישין ,צלוין
פרושין ,ובתיובתא מפרשין) .ו'( ודין לכון סימן ,מפרש באת
וזמן ,כד יפיק מן ,מדברא מלך ושמו מרומן) .ז'( זרעיה יקום
כד דרען ,ומן תמן מתרען ,ומקדשן מתרען) .ח'( חד שורש מן
שתקא ,כד ימלוך בחזקא ,מטא קץ מלכותא די אכלה
ומדקא) .ט'( טעאן צורים וצלמין ,מבטל מבקשת בנימין,
וישתנבון בחרמין ,מסגדיהון יהון שוממין) .י'( יהרת מטרה
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יעצר ,ותהומה יבצר ,וחמש אתרוון ישתוק מן חד אתרא) .כ'(
כד יכתוב אגרא ,למבדא גשרא בסוברא ,כבר אתא מקורא
לציון מנהרה) .ל'( לכון מסרנא רזא ,כד ימלוך שופיזה ,יקרב
כרוזא ,אל גנת אגוזא) .מ'( מדון ומנצור ,לאומים יעצור,
אלוף כבודה מלך ושמו מנצור) .נ'( נסיכי קדר ,ידרוך באדר,
וביעתהון גדר ,בקוצין ודרדר) .ס'( סליקין מלכייא ,בחוקין
פרסייא ותורכייא ,אתיין בחזקה ושבין טורכייא) .ע'( עיר לתל
תתפני ,ותוב לא תתבני ,דנפקית ביוני ,וכלא יפנה
למדברייא) .פ'( פיפוס דרומייא ,כד אשתמע באלכסנדרייא,
תלת גירין יפוקייא) .צ'( צמחי מלוחין ,ושרשי רתמין ,אכלין
מ"ה יומין ,ומעין יפיק להו מתהומין) .ק'( קם מן שטנא שמט
לבא מן סכינא ,ליד אבנא ,דהיא עשרה תרנא) .ר'( רגיש
באומין ,יאמר על השין ,תלת עשר ,ישלח ידיה לקדישין
יבשר) .ש'( שולטן משיח נהרה ,דמפשר בספרא ,יפח
בארמילוס יהא כעפרא; שביב ממרומים יפול בארמין ,ויגער
דמכעיסין בצלמין ,לעתיק יומין) .ת'( תיתי אבנא זעירא,
דאגזירת מטורא ,ותפח לאומין ברוח סערה; תחית מתיא,
לבנאה חביבייא ,דעתידת לבליא ,ארעא ושמיא.
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