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הנועם אלימלך ’לקבל הגלות באהבה‘
בני יקירי וידיד נפשי! לכבוד הילולת רבי אלימלך מליז'נסק
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
חיל הזה
נתחזק למען תורתינו הק‘ בתפילות שנזכה להנצל מהליכה
אחרי הערב-רב הציוני ,עד שיבוא גואל צדק בב“א
נועם אלימלך ,פרשת ויקרא
געור חיה כו' או בנבלת בהמה טמאה כו' רמז לכח הדין
שבמרכבה טמאה שיש בה בהמה טמאה .או בנבלת שרץ
כו' רמז לכללות הטומאת ובא הכתוב ומלמד הצדיק באיזה
אופן ימתיקם דהיינו ונעלם ממנו שצריך הדבר להיות
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
לדחוק את הקץ .רק והוא טמא פירוש שהטומאה עדיין
תשאר .אלא שיראה להמתיקם #

נא לשמור על קדושת הגליון

נועם אלימלך ,פרשת וישלח
הנה התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בגלות
המר הזה אשר אנחנו נתונים תחת יד האומות ואנחנו
מוכרחים לקבל הגלות באהבה עד ירחם ה' עלינו ויגאלנו
גאולת עולם במהרה ,ובעוד שאנחנו בגלות המר אנו
מוכרחים להיות נכנעים לפניהם ולקוראם אדונים וזהו כה
תאמרון לאדוני לעשיו:
ר"ל שתקראו אותו אדון בדברו עמו ואז כאשר יוסיף להרע
לכם יותר מן הראויה במסים וארנוניות גזל יהי' בידם ועי"ז
ירחם ה' עלינו כי די לו בזה שאנחנו נכנעים לפניו וחולקים
לו כבוד.
נועם אלימלך ,פרשת בהעלותך
שבוודאי אברהם אבינו עליו השלום שהשיג כל התורה והיה
נביא וידע שעתיד ישמעאל להרע לישראל אלא שהתפלל
על ישמעאל מחמת שבחר לישראל עול גלות ולא גהינם
ובאותו תפלה שהתפלל על ישראל הכניס אותו מחשבה אף
שעתיד להרע לישראל מוטב שיסבלו עול גלות והתפלל
שיחיה ועל ידי זה ידעו המלאכים אותו המחשבה העתידה
להיות כנ"ל.
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