
נועם אלימלך, פרשת וישלח
בגלות  להתנהג  איך  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה  הנה 
ואנחנו  האומות  יד  תחת  נתונים  אנחנו  אשר  הזה  המר 
מוכרחים לקבל הגלות באהבה עד ירחם ה' עלינו ויגאלנו 
אנו  המר  בגלות  שאנחנו  ובעוד  במהרה,  עולם  גאולת 
מוכרחים להיות נכנעים לפניהם ולקוראם אדונים וזהו כה 
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מליז'נסק  אלימלך  רבי  הילולת  לכבוד  נפשי!  וידיד  יקירי  בני 
זיע“א, בעל הספה“ק ’הנועם אלימלך‘ הננו שמחים להביא לכם 
כמה עלים לתרופה, תרופה לדור הזה, דור עקבתא דמשיחא, 

שבעזרתם נזכה להתרפא.

כאשר קמים עלינו איובינו להשמיד כל זכר מעמלי תורתינו הק’, 
על ידי כל מיני צטדקות מזויפות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את 
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כו' רמז לכללות הטומאת ובא הכתוב ומלמד הצדיק באיזה 
להיות  הדבר  שצריך  ממנו  ונעלם  דהיינו  ימתיקם  אופן 
בנעלם ובסוד גמור בהסתר כאלו גם ממנו עצמו הוא נעלם. 
והוא טמא פירוש שהכתוב מלמד שלא ידחוק עצמו לכלות 
אותם לגמרי שיגרום מיד ביאת המשיח כי אמרו חז"ל אסור 
עדיין  שהטומאה  פירוש  טמא  והוא  רק  הקץ.  את  לדחוק 
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