בעזרת השם יתברך

גליון  - 6 #חודש אדר 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 אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד תקנא ד"ה ועוד
שבתי לתפלה

ויצא בן זכר דמות אדם ארכו י"ב אמות ורחבו ב'
אמות ועיניו אדומות עקומות ,שער ראשו אדום כזהב
ופעמי רגליו ירוקים ויש לו שני קדקדים וקוראין אותו
ארמילוס .ויבא אצל אדום ויאמר להם משיחכם אני ,אני
הוא אלהיכם.
ומלך מצרים ישלים עמו ויהרוג כל המדינות אשר סביבות
ירושלם כגון טבריה ודמשק ואשקלון וישמעו אומות העולם
ותפול עליהם אימה ופחד .והאות אשר יהיה באותו העת כי
הכוכבים ייראו כדם ,ועל אותו העת נאמר השמש יהפך
לחשך והירח לדם )יואל ג' ד'( ומשלח הקדוש ברוך הוא
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באומות העולם מכות עשר כמו ששלח במצרים לקיים מה
שנאמר והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר
עמו )ישעיה י"א( .אמרו שיש ברומי אבן של שיש והיא דמות
נערה יפה מראה מששת ימי בראשית ובאין בני בליעל
מאומות העולם ושוכבין אתה ומתעברת ולקץ תשעה חדשים
מתבקעת ויצא בן זכר דמות אדם ארכו י"ב אמות ורחבו ב'
אמות ועיניו אדומות עקומות ,שער ראשו אדום כזהב ופעמי
רגליו ירוקים ויש לו שני קדקדים וקוראין אותו ארמילוס.
ויבא אצל אדום ויאמר להם משיחכם אני ,אני הוא אלהיכם,
ומטעה אותם ומיד הם מאמינים בו והם ממליכים אותו
ומתחברין כל בני עשו ובאין אצלו והולך ומבשר לכל
המדינות ואומר לבני עשו הביאו לי תורתי שנתתי לכם ,ועוד
באין אומות העולם והם מביאים ספר ...ואומר להם הוא
שנתתי לפניכם ואומר להם אני ה' אלהיכם ואני משיחכם
ואלהיכם ,ובאותה שעה משגר לנחמיה וכל ישראל ואומר
להם הביאו לי תורתכם והעידו לי שאני אל ,ומיד כל ישראל
תמהין ומתפחדין ,ובאותה שעה יעמוד נחמיה ושלשה
אנשים עמו מבני אפרים והולכים עמו וס"ת עמם וקוראים
לפניו אנכי ולא יהיה לך ,והוא אומר אין בתורתכם כלום
מזה? אני מניח אתכם עד שתאמינו שאני אלוה כדרך
שהאמינו בי אומות העולם ,ומיד עומד כנגדו נחמיה ואומר
לו אין אתה אלוה אלא שטן ,ואומר להם ארמילוס מדוע
כזבתם בי אצוה להרוג אתכם ,ואומר לעבדיו תפשוהו
לנחמיה ,ומיד יקום ושלשים אלף גבורים מישראל ועושה
עמו מלחמה והורג ממחנה ארמילוס מאתים אלף ,ויחרה אף
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ארמילוס ויקבץ כל חיילי אומות העולם ועושה מלחמה עם
בני ישראל והורג מישראל אלף אלפים ועוד הרג את נחמיה
בעת צהרים ,ועל אותה העת נאמר והיה ביום ההוא נאום ה'
אלהים והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור
)עמוס ח' ט'( ,והנשאר מישראל יברחו אל מדבר העמים
וישבו שם ארבעים וחמשה יום בלא לחם ובלא מים כי אם
עשב השדה יהיה מאכלם ,ולאחר מ"ה יום יבא ארמילוס
וילחם במצרים וילכדה שנאמר וארץ מצרים לא תהיה
לפליטה )דניאל י"א מ"ב( ,וחוזר ומשים פניו אל ירושלם
להחריבה פעם שניה שנאמר ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר
צבי קדש ובא עד קצו ואין עוזר לו )שם /דניאל י"א .(/ובעת
ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול ותוקע בשופר שלש פעמים
שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול )ישעיה כ"ז י"ג(,
ואותו שופר הוא קרן ימינו של איל יצחק והקדוש ברוך הוא
מאריך אותו עד אלף אמה ותוקע תקיעה ומתגלה משיח בן
דוד ואליהו ,והולכים שניהם אצל ישראל שהם במדבר
העמים ואומר להם אליהו זה הוא המשיח ומשיב את לבם
ומחזק את ידם שנאמר חזקו ידים רפות וברכים כושלות
אמצו אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו )ישעיה ל"ה ג' ד'(,
וישמעו כל בני ישראל קול השופר וידעו כי פדה את ישראל
שנאמר כי פדה ה' את יעקב )שם( ,ובאו האובדים בארץ
אשור .ומיד נופל פחד ה' בעמים ועל כל הגוים ,וישראל
חוזרים עם המשיח עד שיבואו למדבר יהודה ומתועדים עם
כל בני ישראל ויבואו אל ירושלם ויעלו במעלות בית דוד
הנשארות מן ההרס וישב שם המשיח .וישמע ארמילוס כי
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עמד לישראל מלך ,ויקבץ חיילות מכל אומות העולם ויבאו
למלך המשיח ולישראל ,והקדוש ברוך הוא ילחם בעד
ישראל ,ואומר למשיח שב לימיני והמשיח אומר לישראל
התקבצו והתיצבו וראו את ישועת ה' ,ומיד הקדוש ברוך הוא
יוצא ונלחם בם שנאמר ויצא ה' ונלחם בגוים ההם )זכריה
י"ד( וכתיב בעת ההיא אביא אתכם ובעת ההיא קבצי אתכם
כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ .אמן ,יקרב
אותה העת ואותו הזמן .תם תפלת ר' שמעון בן יוחאי.
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