התשובה:

שצריך לסמוך על הרבי שהוא באמת רואה ברוח הקודש שלו הכל
ויודע בוודאות שהמשיח הולך להגיע אוטוטו!
כמו שבסיפור מגילת אסתר עם ישראל לא האמין שתגמר הגזרה,
אבל אנחנו יודעים את הסיפור ויודעים שבסוף היה שמחה לעם
ישראל והתבטלה הגזרה.
כך ג ם אנחנו צריכים להאמין בה' וברבי שהמשיח הולך להגיע!

ליל הסדר והקבצנים:

פעם היו  2קבצנים אחד יהודי והשני גוי .הגיע ליל הסדר והקבצנים •
הרעבים חיפשו מקום שאפשר לאכול בו .הגוי שמע לעצת הקבצן היהודי
והלך לבית הכנסת כי ידע ששם היהודים מזמינים את העניים לסעודה
בבתיהם .הקבצן היהודי הוזמן למשפחה אחת והקבצן הגוי הוזמן
למשפחה אחרת .הגוי שלא הכיר את המנהגים ואת ליל הסדר מאוד
סבל .היה רעב ומאוכזב שאין אוכל ורק נתנו לו לאכול מרור חריף וקצת
בצל עם מים מלוחים .ואז קם עצבני באמצע וברח מהבית .למחרת פגש
את היהודי וכעס עליו מה פתאום הוא הציע לו לבוא להתארח אצל
יהודים .אין כמעט מה לאכול אצלם .וכאשר היהודי ביקש שיספר לו מה
בדיוק הוא אכל .הוא אמר לו :טיפש ,אילו הייתה מחכה רק עוד קצת
הייתה זוכה לסעודת חג טובה.
הנמשל• :
אנחנו צריכים לדעת שבכל רגע המשיח יכול להגיע ואסור לנו להתיאש •
וללכת .כי בזמן שמשהו מתיאש אולי המשיח יכל להגיע!
אז אנחנו צריכים לדעת ולקוות שהמשיח יכול להגיע בכל רגע ואסור לנו •
אף פעם להתיאש!

שטר בערימת שחת:
ילדה קטנה קיבלה ,או חסכה שטר של  200שקל.
בגלל שהיא מאוד אהבה את הכסף ,הוא כל הזמן היה איתה כמו צעצוע.
היא שחקה איתו ,טיילה איתו ,ואפילו אכלה איתו.
יום אחד כשהיא טיילה איתו,
השטר נפל בין גרוטאות של זבל.
היא התחילה לחפש ולחפש.
אח שלה הגיע והתחיל לעזור לה אחרי זמן מה התיאש ואמר" :שאי אפשר כבר
למצוא את זה" והלך!
אחותו לא התיאשה והמשיכה לחפש היא היתה בטוחה שהיא תמצא אותו כי היא
ראתה אותו נופל.
ולבסוף בגלל האמונה שלה היא מצאה אותו.
כך גם אנחנו :יש אנשים שמקיימים תורה ומצוות בשביל שהמשיח יגיע,
אבל באישזהו שלב הם מתיאשים מוותרים והולכים.
אבל אנחנו צריכים להאמין שהמשיח אוטוטו הולך להגיע ואסור לנו להתיאש ובזכות
האמונה שלנו המשיח באמת יגיע!

חושך הלילה לפני הזריחה:

מכירים את זה כשיורד הלילה נהיה לאט לאט יותר ויותר חשוך• ,
אבל פתאום מגיע האור?
כך גם בימינו כשקשה ונהיה יותר חשוך ויותר חשוך,
אז אנחנו צריכים לדעת שמיד אחרי החושך הגדול בא האור ,באה
הגאולה האמיתית והשלמה!

חבלי לילדה:

הלידה -היא מאוד קשה לאישה קשה מאוד יש לה בחילות והקאות,
אבל בסוף זה משתלם יש לה תינוק עכשיו קטן משלה.
כך גם זה הגאולה כמו שבלידה או בתהליך שלה קשה מאוד כואב
ולא נעים.
אז כך גם בגלות אולי קשה מאוד יש יצר הרע ואנשים סובלים
אבל בסוף זה משתלם כי אחרי זה מגיעה הגאולה האמיתית
והשלמה!

