






אך הרבי  , מידי גשמיים ואיננו רואים את כל התמונה, רק אנחנו, הרבי צדק לגמרי! לא

!!שאוטוטו משיח מגיע, רואה את התמונה השלמה

.משלים–סיפורים 4בשביל להבין את זה נספר 

והיהודי אומר , והנה מתקרב חג הפסח. גוי ויהודי, עניים2-הסיפור הראשון הוא על 

... ואנחנו נאכל בליל הסדר כמו שלא אכלנו שנה שלימה, עוד מעט פסח, תשמע, לגוי

בסופו של דבר הגוי והיהודי הולכים בליל  .. אבל בסדר, הגוי לא ממש מאמין ליהודי

,  הגוי מגיע .. הסדר לבית הכנסת ואנשים עשירים מזמינים אותם לביתם לליל הסדר

בטח  -נוטלים ידיים , עושים קידוש..ומתחילים את הסדר, מתיישב עם כל האורחים

הגוי חושב שאוכלים  , מוציאים את המצה, אוכלים תפוח אדמה, .. עכשיו יתחילו לאכול

מתי .. מתחילים להגיד את ההגדה.. רק שוברים את המצה ומחזירים, לא אוכלים.. ו

, כ אוכלים מרור"אח, אוכלים קצת מצה, נוטלים ידיים, מחכה!.. ?כבר יבוא האוכל

והוא החליט שאין !! הוא לא הגיע בשביל לאכול מרור, עכשיו הוא כבר באמת התעצבן

,  הגוי אומר ליהודי, היהודי והגוי נפגשים, למחרת... והלך, לו בשביל מה להישאר שם

יין וקצת מצה , לא אכלו כלום בקושי נתנו לי חתיכת תפוח אדמה ? למה שיקרת עלי

,  כשהם אכלו מרור?אומר לו מתי הלכת משם!!!ומרור וכל הזמן קראו את ההגדה 

אם היית מחכה עוד טיפה זמן כבר היה מגיע  ! איזה טיפש אתה, היהודי אומר לו

!!!!האוכל

שממש עוד  , אנחנו רק צריכים לפקוח עיניים ולראות! הגאולה עוד רגע מגיעה–האוכל 

..שברח רגע לפני הסעודה, ולא לנהוג כמו הגוי, רגע היא כבר פה

.. הוא הולך ברחוב ו, שקל10000של ק'לראובן היה צ: כעת נעבור למשל השני

,  שמעון מתחיל במרץ לחפש. לתוך ערמה גדולה של גרוטאותעמוקהשטר נופל עמוק 

והם , חיים הסכים לעזור לו לחפש.. ק שלו'מזיז את הזבל לפה ולשם ומחפש את הצ

בא נחפש ? אולי השטר לא פה, לחיים כבר נמאס' עד שלאחר כמה דק... מחפשים יחד

לחפש עד  וממשיךלהפך הוא ממשיך וממשיך , אך ראובן לא מפסיק.. במקום אחר

–ההבדל הוא !! הרי שניהם רצו למצוא את הכסף? מה ההבדל... אך! שהוא מוצא
בעיניםוחיים לא ראה את זה .. שראובן ראה בעצמו שהשטר נפל לערמה של הזבל

...ולכן התייאש יותר מהר, שלו

, ויודע שהיא בטוח נמצאת פה, הרבי ראה בעצמו את הגאולה, הוא כמו ראובן, הרבי

וכך יהיה לנו קל באמת–ולכן אנו צריכים להאמין לרבי באמת , לא ראינו זאת, אך אנו

!קרובה–להאמין שהגאולה קרובה –יותר להמשיך לחפש 

,  בערב מחשיך–בתחילת הלילה ? ראיתם פעם זריחה! הזריחה.. המשל השלישי הוא

ואז החושך הכי חזק הוא דווקא ברגע שלפני  .. ויותרוכל הזמן מחשיך יותר ויותר 

!אחרי החושך הכי גדול מגיע האור! הזריחה

דווקא זה מוכיח לנו , אולי נראה לנו שהגלות מאוד חשוכה עכשיו וקשה יותר מתמיד

האור  –אחרי החושך הכי קשה יבוא האור הכי גדול , שעוד רגע ממש מגיעה הגאולה

!של הגאולה

אך הכי  , בתחילה זה אולי קצת כואב לאימא , כשתינוק צריך להיוולד, המשל הרביעי.. ו

..כשהתינוק נולד, כואב זה ברגע של הלידה

כמו שהכי , חבלי משיח–חבלי לידה , וזה אומר שהגאולה קרובה מאוד, הגלות קשה

ככה גם זה הכי קשה ברגע שהגאולה ממש מגיעה, קשה זה ממש כשהתינוק נולד


