בעזרת השם יתברך

גליון  - 8 #חודש אייר 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?
ספר האמונות והדעות מאמר ח ד"ה וכיון שפרשתי

אם ישראל עושין תשובה נגאלין ,ואם לאו ,הקדוש ברוך
הוא מעמיד עליהם מלך ,שגזרותיו קשות כהמן ,והם
עושין תשובה ונגאלין .ואמרו שסבת זה ,עמידת איש
מבני יוסף בהר הגליל ,ויתקבצו אליו אנשים מבני עמנו,
וילך אל בית המקדש אחר שיהיה ברשות אדום ,ויעמוד
שם עמם זמן ,ואחר כן יעלה עליהם מלך ששמו
ארמילוס ,וילחם בה וילכוד העיר ויהרג וישבה ויענה.
וכיון שפרשתי הקצים האלו ובארתים ,אומר עתה ,כבר
ידענו שאם לא תשלם תשובתנו נעמוד עד השלמת הקץ,
ואם ישלם הקץ קודם שנשוב לא יתכן שתהיה הישועה
ואנחנו חוטאים ,שהוא הגלנו מפני חטאינו ,וכאשר ארך
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גלותינו ולא שבנו ,ישיבנו קודם שנתקן? יהיה זה בשוא.
אבל קדמוננו ז"ל קבלו ,שתקראנה אותנו צרות רבות ורעות,
שנבחר בעבורם התשובה ,ונהיה ראויים להגאל .והוא מה
שאמרו ,אם ישראל עושין תשובה נגאלין ,ואם לאו ,הקדוש
ברוך הוא מעמיד עליהם מלך ,שגזרותיו קשות כהמן ,והם
עושין תשובה ונגאלין .ואמרו שסבת זה ,עמידת איש מבני
יוסף בהר הגליל ,ויתקבצו אליו אנשים מבני עמנו ,וילך אל
בית המקדש אחר שיהיה ברשות אדום ,ויעמוד שם עמם
זמן ,ואחר כן יעלה עליהם מלך ששמו ארמילוס ,וילחם בה
וילכוד העיר ויהרג וישבה ויענה ,ויהיה האיש אשר משבט
יוסף ,בכלל ההרוגים ,ויהיו עמנו בצרות גדולות ,והקשה
שבצרות הפסד ענינם עם כל המלכיות והתבאשם בם ,עד
שיגרשום אל המדברות ,עד אשר ירעבו ויצמאו .ומחוזק
הצרות המוצאות ,יצאו רבים מהם מתורתם ,וישארו
הנשארים המתבררים המזוקקים ,ואז יראה להם אליהו
ותבא הגאולה:
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