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ּר ָלֶכם ָכל ַהְנִסיָעה ֲּאַסֵפ: ָעָנה ְוָאַמר ּ
ָהָיה ִלי ִלי ׁשֶ   :ּׁשֶ

Le Rebbe déclara : « Je vais vous 
raconter tout ce périple que j’ai 
entrepris. » 

  
ָהיו ָעָליו             ֶמֶלך ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ֲּעׂשֶ ְ  
ַּכָמה ִמְלָחמֹות ְכֵבדֹות ְוָכַבׁש             ּּ

בוִי, אֹוָתם הְּוָלַקח ׁשְ תֹוך . ים ַהְרּבֵ ְּבְ

ה  ִהְתִחיל ְלַסֵפר ֹזאת ַהַמֲעׂשֶ ְּדָבָריו ׁשֶ ּ ּ
זֹו ַהָלׁשֹון ֹּתאְמרו : ָּעָנה ְוָאַמר ּבְ ּ

ֲאַסֵפר ָלֶכם ַהֹכל ְותוְכלו ְלָהִבין ּׁשֶ ּ ּ ּ ,
דֹוָלה  ה ְסֻעָדה ּגְ ְּוָהָיה ַהֶמֶלך עֹוׂשֶ ְ ּ

קֹוִרין ( איל"ּׁשֶ אֹותֹו ") ּבַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ָכַבׁש ַהִמְלָחָמהַּהי ֹּום ׁשֶ ם ַעל . ּ ְּוָהיו ׁשָ

ֵרי־ְמלוָכה ְוָכל  איל ָכל ַהׂשָ ַּהּבַ ּ ּ
ִרים ְכֶדֶרך ַהְמָלִכים ַּהׂשָ ְ ּ ּ,  

 

             l était une fois un roi qui  

           avait mené beaucoup de  

       grandes guerres, il les avait 

remporté et fait de nombreux 

prisonniers. (Pendant qu’il racontait ce 
récit, le Rebbe nous avertit en ces termes : 
« Demandez-moi de tout vous raconter, 
ainsi vous pourrez comprendre. » ) Et 
chaque année, ce roi organisait une 

grande réception, le jour anniversaire 

où il avait remporté la guerre. Les 

princes et ministres y étaient tous 

présents, selon le protocole royal. 

ם ִעְנְיֵני ְצחֹוק  ין ׁשָ קֹוִרין (ְּוָהיו עֹוׂשִ ּׁשֶ
ֲחִקים "). קֹוֶמעְדֶייס" ְּוָהיו ְמׂשַ

ָמֵעאל  ְּוצֹוֲחִקים ִמָכל ָהֻאמֹות ֵמַהִיׁשְ ּ ּ
ּוִמָכל ָהֻאמֹות ּ ים וְמַעְקִמים . ּ ְּוָהיו עֹוׂשִ ּ ּ

חֹוק ְכֶדֶרך ַהִנימוס  ֶדֶרך ׂשְ ּּבְ ּ ְ ְּ
ל ָכל ֻאָמה  ְּוַהַהְנָהָגה ׁשֶ ָתם ּ ּוִמן ַהּסְ

חֹוק ין ַהׂשְ ם־ֵכן ָהיו עֹוׂשִ ָרֵאל ּגַ ִּמִיׂשְ ּ ּ ּ .  

On y représentait des farces et des 

comédies, on y plaisantait et se riait 

de toutes les nations, des Turcs et des 

autres. On caricaturait les 

comportements et mœurs de chaque 

peuple, et sans doute s’y moquait-on 

aussi des Juifs. 

ָהָיה  ֶפר ׁשֶ ְְוִצָוה ַהֶמֶלך ְלָהִביא לֹו ַהּסֵ ּ ּ
ל  ָּכתוב ּבֹו ַהִנימוִסים ְוַהַהְנָהָגה ׁשֶ ּּ ּ

ָּכל ֻאָמה ְוֻאָמה ּ ָהָיה . ּ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ
ֶפר ָכתוב , ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּסֵ ָּהָיה רֹוֶאה ׁשֶ ּ
ל ָהֻאָמהּּבֹו ַהַהְנָהָגה ְוַהִני ּמוִסים ׁשֶ ּ ,

חֹוק  ֲעֵלי ַהׂשְ ין ּבַ ָהיו עֹוׂשִ ְּכֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ּ
ה  ָעׂשָ ם זֶה ׁשֶ ָתָמא ּגַ ַּמָמׁש ִכי ִמּסְ ּ
ם־ֵכן  ַּהְצחֹוק ְוַהָקאֶמעְדֶייא ָרָאה ּגַ ּ ּ

ֶפר ַהַנ ָהָיה . ל"ֶּאת ַהּסֵ ְוְבתֹוך ׁשֶ ּ

Le roi ordonna qu’on lui apporte le 

livre qui répertoriait les manières et 

usages de chaque peuple. A chaque 

endroit qu’il ouvrait, le roi se rendait 

compte que l’ouvrage ramenait la 

tradition et politesse de la nation, tel 

que les acteurs la représentaient, avec 

exactitude. Probablement, l’auteur 

des scènes du spectacle avait-il 

également consulté ce recueil. 
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ֶפר ב ַעל ַהּסֵ ְַהֶמֶלך יֹוׁשֵ ָהָיה , ּ ָרָאה ׁשֶ
ִפין, ַּעָכִביׁש ַּהִנְקָרא ׁשְ ָהָיה ְמַרֵחׁש , ּ ׁשֶ

ֶפר ְּדַהְינו ַעל ֻחֵדי , ַּעל ִצֵדי ַהּסֵ ּּ
ַּהַדִפין ּ ,  

Pendant que le roi consultait le livre, 

il aperçut une araignée qui rampait 

sur la tranche des pages. 

ִני ָהָיה עֹוֵמד ְזבוב ּוִמַצד ַהׁשֵ ּּ ִמן . ּ
ָתם ְלֵהיָכן הֹוֵלך ָהַעָכִביׁש ֶאל  ַּהּסְ ְ

ַּהְזבוב ָהָיה ָהַעָכִביׁש . ּ ּוְבתֹוך ׁשֶ ְ ּ
ְּמַרֵחׁש ְוהֹוֵלך ֶאל ַהְזבוב ּ א רוַח , ְ ּּבָ
ֶפר ְולֹא ָהָיה , ְּוֵהִרים ֶאת ַהַדף ִמן ַהּסֵ

ָּהַעָכִביׁש ָיכֹול ֵליֵלך ֶאל ַהְז ְ . ּבובּ
ָתה ַעְצָמה , ְוָחְזָרה ַלֲאחֹוֶריָה ְּוָעׂשְ

ָעְרָמה ְכִאלו ִהיא חֹוזֶֶרת ְוֵאיָנה  ּּבְ ּ ּ ּ
ּרֹוֵצית עֹוד ֵליֵלך ֶאל ַהְזבוב ּ ְ.  

De l’autre côté de la feuille, une 

mouche était posée. Sans doute était-

ce cette proie que l’araignée 

convoitait. Pendant que l’araignée 

avançait vers la mouche, un vent se 

leva qui souleva une des pages du 

livre. L’araignée ne pouvait plus 

atteindre la mouche, elle retourna en 

arrière, avec ruse, comme si elle se 

ravisait et renonçait à la mouche. 

ְּוָחְזָרה ָהַעָכִביׁש . ְּוָחַזר ַהַדף ִלְמקֹומֹו
ֵּליֵלך ֶאל ַהְזבוב ּ ַּוֲאַזי ׁשוב ֵהִרים , ְ
ַּהַדף ְולֹא ִהִניָחה ַהַדף ָחַזר , ּּ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ְּוֵהִרים ֶאת ַעְצמֹו ְולֹא ִהִניַח ֶאת 
ָּהַעָכִביׁש ֵליֵלך ֶאל ַהְזבוב ּ ְ . ְוָחְזָרה, ּ

ְּוֵכן ָהָיה ַכָמה ְפָעִמים ּ ּ.  

Puis la page revint à sa place. 

L’araignée récidiva et reprit sa 

progression vers la mouche ; la page 

se souleva de nouveau, et fit barrière, 

c’est-à-dire qu’en se levant, la page 

empêchait l’araignée d’atteindre la 

mouche, l’araignée rebroussa donc 

chemin. Le manège se répéta à 

plusieurs reprises. 

ְַאַחר־ָכך ׁשוב ָחְזָרה ָהַעָכִביׁש ֵליֵלך  ְּ ּּ
ֶּאל ַהְזבוב ת ְוהֹוֶלֶכת , ּ ְוָהְיָתה ְמַרֶחׁשֶ

ֶרֶגל ֶאָחד  ְכָבר ָחְטָפה ַעְצָמה ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ
ְּוׁשוב ֵהִרים ַהַדף ֶאת ַעְצמֹו . ַּעל ַהַדף ּ

ְּוִהיא ְכָבר ָהְיָתה ַעל ַהַדף ְקָצת ַוֲאַזי . ּ
ִּהִניַח ַהַדף ֶאת ַע ְצמֹו ְלַגְמֵרי ַעד ּ

ָחָלל  ֲאָרה ָהַעָכִביׁש ַתְחָתיו ּבֶ ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ין ַדף ְלַדף ם . ּּבֵ ת ׁשָ ְוָהְיָתה ְמַרֶחׁשֶ

לֹ ֲאָרה ַמָטה ַמָטה ַעד ׁשֶ ְּוִנׁשְ ּ ַאר ּ א ִנׁשְ
ִּמֶמָנה ְכלום ּ ּ ּ.  

Puis, l’araignée s’achemina de 

nouveau vers la mouche. Elle rampait 

et progressait, elle parvint à poser 

l’une de ses pattes sur la page où se 

trouvait la mouche. La page voisine 

se souleva de nouveau, alors que 

l’araignée se trouvait engagée sur la 

feuille d’à-côté, et se tourna 

carrément. L’araignée resta dessous, 

dans l’espace entre les deux feuilles. 

Elle rampait là-bas, encore un peu, et 

bientôt il ne resta plus rien d’elle. 
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ָהָיה (  ְּוַהְזבוב ֹלא ֲאַסֵפר ָלֶכם ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ה    ).ּּבָ

( quant à la mouche, je ne vous 

raconterai pas ce qu'il advint d'elle.)  

ְּוַהֶמֶלך ָהָיה רֹוֶאה ָכל זֶה ְ ְוָהָיה , ּ
ֵאין זֶה ָדָבר , ַּמְתִמיַה ַעְצמֹו ְּוֵהִבין ׁשֶ

ַמְרִאין לֹו ֵאיזֶה ָד, ֵריק ַּרק ׁשֶ ְוָכל . ָברּ
ַהֶמֶלך ִמְסַתֵכל  ִרים ָראו ׁשֶ ַּהׂשָ ּ ְ ּ ּ ּ

ּוַמְתִמיַה ַעל זֶה ְוִהְתִחיל ַלֲחׁשֹב . ּ
זֶה ַּמה זֶה ְוַעל ַמה זֶה, ּבָ ְוִנְתַנְמֵנם ַעל . ּ

ֶפר   ,ְוָחַלם לֹו, ַהּסֵ

Le roi observait tout cela et en était 

très étonné. Il comprit que les 

circonstances n’étaient pas fortuites, 

on voulait lui montrer quelque chose. 

Tous les ministres avaient remarqué 

comment le manège accaparait 

l’attention du roi fasciné. Le 

monarque se mit à réfléchir : que 

signifiait cela, et dans quel but ?  Il 

s’assoupit devant le livre et rêva : 

ָידֹו ֶאֶבן טֹוב  ָהָיה ּבְ קֹוִרין (ׁשֶ ּׁשֶ
ּדוִמיט" ְּוָהָיה ִמְסַתֵכל ּבֹו"). ּ ְּוָהיו . ּ

ים ְזמֹות ֲאָנׁשִ ּיֹוְצִאין ִמֶמנו ּגֻ ּ ִליך . ּ ְְוִהׁשְ

ִּמָידֹו ַהדוִמיט ּ ְּוַהֶדֶרך ֵאֶצל ַהְמָלִכים. ּ ְ ּ ,
לֹו  יֶהם ַהַפאְטֶרעט ׁשֶ ּבֵ תֹוֶלה ַעל־ּגַ ּׁשֶ ּ ּ

י  ּבֵ ַּהַפאְטֶרעט תֹוֶלה ֶאת ְוַעל־ּגַ ּ
ים ַהיֹוְצִאין . ַּהֶכֶתר ְּוָהיו אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ ּ

ִּמן ַהדוִמיט לֹוְקִחין ֶאת ַהַפאְטֶרעט  ּ ּ
ְּוַאַחר־ָכך ָלְקחו . ְּוָחְתכו ֶאת ֹראׁשֹו ְ ּ

ִליכו ְלתֹוך ָהֶרֶפׁש ְֶאת ַהֶכֶתר ְוִהׁשְ ּ ּ ,
ים , ָּכל זֶה ָחַלם לֹו ְּוָהיו אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ

ְּוֵהִרים ַעְצמֹו ַדף . ִצים ֵאָליו ְלָהְרגֹוָר
ֶפר ַהַנ ָהָיה ׁשֹוֵכב ָעָליו"ִּמן ַהּסֵ . ל ׁשֶ

ְּוֵהֵגן ְלָפָניו ְולֹא ָיְכלו ַלֲעׂשֹות לֹו 
ְּוָהְלכו ִמֶמנו, ְּמאוָמה ּּ ּ .  

Il tenait en main une pierre précieuse 

et la contemplait. Il se mit à en sortir 

des tas de gens. Le roi jeta la pierre de 

sa main. Or, une coutume parmi les 

rois consiste à suspendre leur effigie 

au-dessus de leur personne ; puis, on 

accroche la couronne au-dessus du 

portrait. Les gens sortis du diamant 

s’étaient emparés du portrait royal et 

en découpèrent la tête. Puis, ils 

empoignèrent la couronne et la 

jetèrent dans la fange – tout cela le 

roi le rêva ; puis, ils coururent vers le 

souverain pour l’assassiner. Soudain, 

une page du livre devant lequel le roi 

dormait se dressa. Elle protégea le roi 

[tel un bouclier] et les gens ne purent 

pas lui faire de mal; ils s’en 

éloignèrent. 

ְּוַאַחר־ָכך ָחַזר ַהַדף ִלְמקֹומֹו ְ ְּוׁשוב . ּ
ָּהיו ָרִצים ְלָהְרגֹו ְוָחַזר ְוֵהִרים ַהַדף  ּ

ַּכַנ ְּוֵכן ָהָיה ַכָמה ְפָעִמים, ל"ּ ּ ְוָהָיה . ּ
תֹוֵקק ְמֹאד ִלְר ּאֹות ֵאיזֶה ַדף ִּמׁשְ

Puis, la page reprit sa place. Alors, les 

gens coururent à nouveau pour 

l’assassiner, la page se souleva encore, 

ainsi plusieurs fois de suite. Le roi 
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ֵמֵגן ָעָליו ל , ּׁשֶ ֵּמֵאיזֶה ִנימוִסים ׁשֶ
ֵּאיזֶה ֻאָמה ָכתוב ָעָליו ּ ְוָהָיה ִמְתָיֵרא . ּ

ְּלִהְסַתֵכל , ֲחָבל: ְוִהְתִחיל ִלְצֹעק. ּ
ָהיו . ֲחָבל ִרים ׁשֶ ְמעו ָכל ַהׂשָ ְּוׁשָ ּּ ּ

ם ִבין ׁשָ , ְּוָהיו ֲחֵפִצים ַלֲהִקיצֹו, יֹוׁשְ
ְימוס ְלָהִקיץ ֶאת ַהֶמֶלךְַאך ֵאין זֶה ִנ ּ ּ .

ְּוָהיו ַמִכים ְסִביבֹוָתיו ְכֵדי ַלֲהִקיצֹו  ּ ּ
  . ְולֹא ָהָיה ׁשֹוֵמַע

avait très envie de savoir quelle page 

le protégeait et les coutumes de quelle 

nation y étaient consignées. Mais il 

avait peur de regarder, il se mit à crier 

: « Au secours ! Au secours ! » Tous 

les ministres présents entendirent. Ils 

souhaitaient le réveiller, cependant la 

bienséance n’autorise pas à réveiller le 

roi. Ils faisaient donc du bruit autour 

de lui, afin qu’il s’éveille, mais lui 

n’entendait pas.  

בֹוַה א ֵאָליו ַהר ּגָ תֹוך ָכך ּבָ ּּבְ ְ ַאל . ְּ ְוׁשָ
זֶה : אֹותֹו ָּמה ַאָתה צֹוֵעק ָכל־ָכך ׁשֶ ְ ּ ּ ּ

ן ְולֹא ֵהִקיץ אֹוִתי  ֲאִני ָיׁשֵ ְזַמן ַרב ׁשֶ
ְּכלום ׁשום ָדָבר ְוַאָתה ֱהִקיצֹוָת  ּ ּ ּ ּ

ֵהם , ְוֹלא ֶאְצַעק: ָאַמר לֹו. אֹוִתי ׁשֶ
ּזֶה ַהַדף ֵמֵגן ָקִמים ָעַלי ְלָהְרֵגִני ַרק ׁשֶ ּ

יב לֹו ָהָהר. ָעַלי ִּאם זֶה ַהַדף ֵמֵגן : ֵהׁשִ
ְֵאין ַאָתה ָצִריך ְלִהְתָיֵרא , ָָעֶליך ּ

ִּמׁשום ָדָבר ה , ּּ ם ָעַלי ָקִמים ַהְרּבֵ ִּכי ּגַ
ּבֹוא . ַּרק זֶה ַהַדף ֵמֵגן ָעַלי. ׂשֹוְנִאים
  . ְּוַאְרֶאָך

Entre temps, une haute montagne 

arriva et l'interpella : « Pourquoi 

cries-tu à ce point ? Je dors depuis 

longtemps et personne n’est encore 

parvenu à me réveiller, sauf toi. » Le 

roi se justifia : « Comment ne 

crierais-je pas ? Ils se dressent contre 

moi pour m’assassiner, et seule cette 

page me sauvegarde. » La montagne 

le rassura : « Si c’est cette page qui te 

protège, tu n’as rien à craindre. 

Contre moi également se dressent de 

nombreux ennemis. Heureusement, 

cette page me préserve. Viens, je vais 

te montrer. » 

ִביב ָהָהר עֹוְמִדים  ּסְ ְוֶהְרָאה לֹו ׁשֶ
ים  ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ׂשֹוְנִאים ְועֹוׂשִ
ֵמִחים וְכֵלי־זֶֶמר ְמַזְמִרים  ְּסֻעדֹות וׂשְ ּ ּ ּ

ּוְמַרְקִדין ְמָחה ִהיא. ּ ֵאיזֶה ַכת , ְּוַהׂשִ ּׁשֶ
ב ֶאָחד וָבא ַעל ֵאיזֶה  ֵּמֶהם חֹוׁשֵ

ַזי ַוֲא, ְָחְכָמה ֵאיך ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר
דֹוָלה וְסֻעָדה  ְמָחה ּגְ ים ׂשִ ּעֹוׂשִ ּ

ּוְמַזְמִרים ְוכו ְּוֵכן ָכל ַכת ְוַכת ֵמֶהם, ’ּּ ּ .
ל ֵאלו ַהִנימוִסים  זֶה ַהַדף ׁשֶ ַּרק ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

Elle lui montra ceci : autour de la 

montagne, campaient des milliers et 

des myriades d’ennemis, qui 

festoyaient joyeux, jouaient de la 

musique et dansaient. La joie venait 

de ce qu’un de leurs bataillons avait 

imaginé un stratagème pour escalader 

la montagne. Aussi se réjouissaient-

ils, faisant bonne chère et jouant de la 

musique etc. Ainsi agissait chaque 
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ֵמֵגן ָעֶליך ָׁשֶ  » : légion. La montagne continua  .ֵמֵגן ָעַלי, ּ

Cependant, cette page de coutumes 

qui t’a protégé, me protège 

également. » 

קֹוִרין (ּוְבֹראׁש ָהָהר ָהָיה ֶנֶסר  ּׁשֶ
ִליֶצע" ם , ")ַטאּבְ ְּוָהָיה ָכתוב ׁשָ ּ

ל ַהַדף ַהֵמֵגן ָעָליו  ַּהִנימוִסים ׁשֶ ּּ ּ
ֵּמֵאיזֶה ֻאָמה הוא ָהָהר . ּ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ

בֹוַה ֵאין ְיכֹוִלים ִלְקרֹות אֹותֹו  ּּגָ
ִליֶצע, ַּהְכָתב , ַּרק ְלַמָטה ָהָיה ַטאּבְ
םְוָהָיה  ָּכתוב ׁשָ ֵיׁש לֹו ָכל , ּ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ַנִים ַּהׁשִ ְוָנַתן . ָיכֹול ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר, ּ
ָמקֹום  ב ּבַ ֵדל ֵעׂשֶ ּגָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ְ ּ

ְצִריִכין ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר א . ּׁשֶ ּבָ ּוִמי ׁשֶ
ַנִים ם ָהָיה נֹוְפִלים לֹו ָכל ַהׁשִ ְּלׁשָ ּ ֵהן , ּ

ַר ָהָיה הֹוֵלך ּבְ ָהָיה , ְגָליוְׁשֶ ֵהן ׁשֶ
ֵהמֹות, רֹוֵכב ֲעָגָלה ִעם ּבְ ָהַלך ּבַ , ְֵהן ׁשֶ

ַנִים ָּהָיה נֹוְפִלים ָכל ַהׁשִ ּ ְּוָהיו ֻמָנִחים . ּ ּ
ַנִים ְכמֹו  ל ׁשִ ם ֳחָמִרים ֳחָמִרים ׁשֶ ּׁשָ ּ

  .ָהִרים ָהִרים

Au sommet de la montagne, une 

tablette de bois se dressait. Des 

coutumes étaient notées dessus, telles 

que consignées sur la page qui avait 

préservée le roi, avec le peuple dont 

elles provenaient. Cependant, la 

montagne étant très élevée, on ne 

pouvait distinguer ce qui y était 

inscrit. Plus bas, par-contre, on 

trouvait une [autre] tablette, avec 

inscrit dessus : Celui qui possède 

toutes ses dents peut gravir la 

montagne. Or, l’Eternel Béni-Soit-Il 

a fait croître une certaine herbe à 

l’endroit d’où l’on devrait escalader la 

montagne. Et tout celui qui 

emprunte ce chemin perd toutes ses 

dents; qu’il s’y rende à pied, à cheval 

ou dans une voiture tirée par des 

bêtes, toutes ses dents tombent. Et là-

bas, s’amoncellent des monticules de 

dents, qui forment comme des 

collines. 

ים ַהַנ ַּאַחר־ָכך ָלְקחו אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ ּ ְ . ל"ּ
ְּוֶהֱעִמידו ַיַחד ֶאת ַהַפאְטֶרעט ְּוָחְזרו  ּ

ְּוֶאת ַהֶכֶתר ָלְקחו , ְּכָבִראׁשֹוָנה ּ
ְּוָחְזרו וְתָלאום , ְּוָרֲחצו אֹותֹו ּ ּ

ְמקֹוָמם ְְוֵהִקיץ ַהֶמֶלך, ּבִ ְּוִהְסַתֵכל . ּ ּ
ֵהֵגן ָעָליו ֵמֵאיזֶה  ֵּתֶכף ַעל ַהַדף ׁשֶ ּ

ל ֵאיזֶה ֻאָמה הוא ִּנימוס ׁשֶ ְוָרָאה , ּּ
ָכתוב ּׁשֶ ָרֵאל ּ ל ִיׂשְ ּ ּבֹו ַהִנימוס ׁשֶ ּ

Ensuite, les gens [qui étaient sortis de 

la "doumit"], prirent le portrait du 

roi et le réinstallèrent comme 

auparavant ; ils prirent la couronne, 

la lavèrent et suspendirent les objets à 

leur place respective. Le roi se réveilla 

alors. Il consulta aussitôt la page qui 

l’avait secourue, quelles coutumes de 

quelle nation étaient consignées. Il vit 
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ְּוִהְתִחיל ְלִהְסַתֵכל ֶדֶרך , ַּעל ַהַדף, ּ ְּבְ

  .ְּוֵהִבין ָהֱאֶמת ַלֲאִמתֹו. ֱאֶמת
qu’il y était écrit les usages du peuple 

d’Israël. Le roi se mit alors à 

examiner [le contenu de] la page avec 

sincérité, et il comprit l’ultime vérité. 

ב ַעְצמֹו ַוַדאי , ְּוִיׁשֵ הוא ַעְצמֹו ּבְ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ין ְלַהֲחִזיר . ִיְהֶיה ִיׂשְ ַרק ָמה עֹוׂשִ

ְּלמוָטב ֻכָלם ַלֲהִביָאם ְלָהֱאֶמת ּ ּ .
ב ַעְצמֹו ע ְלַבֵקׁש ָחָכם , ְּוִיׁשֵ ֵיֵלך ְוִיּסַ ּׁשֶ ְ ּ

ִיְפֹתר לֹו ַהֲחלֹום ַכֲהָוָיתֹו ּׁשֶ ּ ְוָלַקח . ּ
ֵני ֲאָנׁשִ לֹא , ים ְוָנַסע ְלָהעֹוָלםִּעמֹו ׁשְ
ְְכֶדֶרך ַהֶמֶלך ְּ ַּרק ְכִאיׁש ָפׁשוט, ּ ּ ְוָהָיה . ּ

ּנֹוֵסַע ֵמִעיר ְלִעיר וִמְמִדיָנה ִלְמִדיָנה ּ ,
יוַכל ִלְפֹתר  ַאל ֵאיך ִנְמָצא ָחָכם ׁשֶ ְּוׁשָ ּ ּ ְ

ם . ֲּחלֹום ַכֲהָוָיתֹו ם ְוׁשָ ׁשָ ְּוהֹוִדיעו לֹו ׁשֶ ּ
  . ִּנְמָצא ָחָכם ָכזֶה

Il conclut que, personnellement, il 

deviendrait assurément juif. 

Cependant, que faire pour ramener à 

la raison le monde entier et le guider 

vers la vérité ? Il décida de partir à la 

recherche d’un sage qui interpréterait 

son rêve tel quel. Il prit avec lui deux 

hommes et parcourut le monde, non 

pas à la façon d’un roi, simplement 

comme un homme ordinaire. Il allait 

d’une ville à l’autre, de pays en pays, 

et s'enquérit où trouver un sage qui 

pourrait interpréter fidèlement un 

songe. On lui fit savoir que là-bas, à 

un endroit donné, se trouvait un tel 

sage. 

ם ְּוִסֵפר לֹו , ּוָבא ֶאל ֶהָחָכם. ְוָנַסע ְלׁשָ
הוא ֶמֶלך ְוָכַבׁש , ָהֱאֶמת ְֵאיך ׁשֶ ְּ

ָהָיה ַכַנ ה ׁשֶ ִּמְלָחמֹות ְוָכל ַהַמֲעׂשֶ , ל"ּּ
ּוִבֵקׁש ִמֶמנו ִלְפֹתר ֲחלֹומֹו ּ ּּ ּ יב . ּ ְוֵהׁשִ

ַעְצִמי ֵא: לֹו ּיִני ָיכֹול ִלְפֹתר ַרק ֲאִני ּבְ
ֵיׁש ְזַמן אֹותֹו ֹחֶדׁש, ּׁשֶ אֹותֹו יֹום ּבְ , ּבְ

ץ ָכל ַסְמָמֵני ַהְקֹטֶרת  ַּוֲאַזי ֲאִני ְמַקּבֵ ּ
ה ֵמֶהם ֻמְרָכב ִנין ֶאת . ְּועֹוׂשֶ ּוְמַעׁשְ ּ

ֵאלו ַהְקֹטֶרת ָּהָאָדם ּבְ ּ ְואֹותֹו ָהָאָדם , ּ
רֹוֶצה  ְבתֹו ַמה ׁשֶ ַמֲחׁשַ ב ּבְ ּחֹוׁשֵ ּ

ב . ַּוֲאַזי ֵיַדע ַהֹכל, ְראֹות ְוֵליַדעִל ְּוִיׁשֵ
ְַהֶמֶלך ַעְצמֹו ְכָבר ִכָלה ְזַמן : ּ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ּ

ִביל זֶה ׁשְ ַיְמִתין עֹוד ַעד , ַרב ּבִ ּׁשֶ ּ
  , ּאֹותֹו ַהיֹום ְואֹותֹו ַהֹחֶדׁש

Il voyagea là-bas, se présenta devant 

le sage et lui raconta la vérité : quel 

roi il était, les guerres qu’il avait 

remportées et tout ce qui s’était passé, 

il lui demanda d’interpréter son rêve. 

Le sage lui répondit : « Moi-même, je 

ne peux pas l’interpréter. Cependant, 

il existe un moment donné, tel jour 

de tel mois; ce jour-là, je rassemble 

toutes sortes de senteurs avec 

lesquelles je compose un mélange. En 

faisant alors passer dans ces 

fumigations d’encens, un individu 

qui garderait à l’esprit ce qu’il désire 

voir et savoir, cet homme comprend 

tout. » Le roi réfléchit : puisqu’il avait 
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déjà attendu si longtemps pour cela, 

il n’avait qu’à patienter encore 

jusqu’au jour et au mois prévus. 

ה לֹו ֶהָחָכם ֵכן ַכַנ ַּוֲאַזי ָעׂשָ ּ ן . ל"ּ ְּוִעׁשֵ
ּאֹותֹו ִעם ַהְקֹטֶרת ַכַנ ְוִהְתִחיל , ל"ּּ

ה ִעמֹו  ָהָיה ַנֲעׂשֶ ִּלְראֹות ֲאִפלו ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ָמה  ָהָיה ַהְנׁשָ ֵעת ׁשֶ ֹּקֶדם ַהֵלָדה ּבְ ּ
ָהיו מֹוִליִכין  עֹוָלם ָהֶעְליֹון ְוָרָאה ׁשֶ ּּבָ

לֹו ֶדֶרך ָכל ָהעֹוָלמֹות ָמה ׁשֶ ַּהְנׁשָ ְ ּ ּ ּ ,
ֵיׁש לֹו : ְּוָהיו ַמְכִריִזין ְוׁשֹוֲאִלין ִּמי ׁשֶ

ָמה ָיבֹוא ְּלַלֵמד חֹוב ַעל ֹזאת ַהְנׁשָ ּ .
ִנְמָצא  ֶּאָחד ְלַלֵמד חֹוב ְּולֹא ָהָיה ּבַ

  .ָעֶליָה

Le jour venu, le sage procéda ainsi, 

puis il fit passer le monarque dans les 

fumigations d’encens. Ce dernier se 

mit à voir ce qui lui était arrivé même 

avant sa naissance, lorsque son âme 

résidait encore dans les mondes 

supérieurs. Il vit qu’on conduisait son 

âme à travers les mondes, et qu’on y 

proclamait : Toute personne qui 

aurait un grief quelconque contre 

cette âme, qu’elle vienne et se 

présente. Personne n’avait à se 

plaindre de l’âme. 

א ֶאָחד ְוָרץ ְוָצ תֹוך־ָכך ּבָ ְּבְ ִרּבֹונֹו : ַעקְּ
ל עֹוָלם ַמע ְתִפָלִתי, ׁשֶ ּׁשְ ִאם זֶה ; ּ

, ַּמה ִלי ַלֲעׂשֹות עֹוד, ָיבֹוא ָלעֹוָלם
ָראַתִני ְוזֶה ָהָיה . ְוַעל ַמה ּבְ

ֵמ ָצַעק ָכל זֶה , ם"ְך־מ"ַהּסָ ַּהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ
ֵמך־ֵמ ַעְצמֹו"ְָהָיה ַהּסָ יבו לֹו. ם ּבְ : ְּוֵהׁשִ

ָמה ְצִריָכה  ֵליֵרד ְלָהעֹוָלם ֹּזאת ַהְנׁשָ
ַוַדאי ְָוַאָתה ֲחׁשֹב ְלך ֵעָצה. ּּבְ ְְוָהַלך . ּ

  .לֹו

Entre temps, quelqu’un accourut et 

s’écria : « Maître du monde ! Ecoute 

ma requête ! Si celui-ci vient au 

monde, que me restera-t-il à faire ? 

Pourquoi m’auras-tu créé ? » Celui 

qui avait crié était le Samèkh-Mèm 
[l’ange du mal] en personne. On lui 

répondit : « Cette âme doit 

assurément descendre dans le monde. 

Quant à toi, trouve-toi donc une 

solution. » Le Samèkh-Mèm se retira.  

ָמה עֹוד ֶדֶרך  ְְוהֹוִליכו ֶאת ַהְנׁשָ ּ ּ ּ
ֵהִביאו אֹוָתה ַע, עֹוָלמֹות ּד ׁשֶ ּ

יַע  ּבִ ל ַמְעָלה ְכֵדי ְלַהׁשְ ית־ִדין ׁשֶ ְּלַהּבֵ ּ
ֵתֵרד ְלָהעֹוָלם, ּאֹוָתה ְואֹותֹו ָהִאיׁש . ּׁשֶ

א ִליַח . ֲעַדִין ֹלא ּבָ ְלחו ַאֲחָריו ׁשָ ְּוׁשָ
ָהָיה  ּוָבא ְוֵהִביא ִעמֹו ָזֵקן ֶאָחד ׁשֶ ּ

ָּכפוף ְכֶדֶרך ַהָזֵקן ְ ּ ָהָיה ַמִכיר ִע, ּּ ּמֹו ּׁשֶ
ַעל־ָדָבר ָהָיה לֹו , ִּמְכָבר ַהּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ

On conduisit encore l’âme à travers 

les mondes, puis on la présenta 

devant le Tribunal d’En-Haut, pour 

lui faire prêter serment avant sa 

descente sur terre. Son opposant ne 

s’était pas encore manifesté. On lui 

envoya un messager; il arriva alors, 

amenant avec lui un vieillard courbé 

comme le serait une personne agée, 
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ֶּהֵכרות ִעם זֶה ַהָזֵקן ַהָכפוף ִמְכָבר ּ ּּ ּּ ,
ַחק ְוָאַמר ְּכָבר ָנַתִתי ִלי ֵעָצה: ְוׂשָ ּ .

אי הוא ֵליֵלך ְלָהעֹוָלם ְַרׁשַ ּ ְּוִהִניחו . ּ ּ
ָמה ְוָיְרָדה ְלָהעֹוָלם   . ֶּאת ַהְנׁשָ

que l’ange du mal connaissait depuis 

longtemps. Il s'esclaffa, déclarant : « 

Je me suis trouvé ma solution. 

Désormais, cette âme peut descendre 

dans le monde ! » On autorisa l’âme, 

et elle descendit sur terre. 

ָעַבר ָעָליו  ְּוָהָיה רֹוֶאה ָכל ַמה ׁשֶ ּ
ִּמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ה ֶמֶלך, ּ ְְוֵאיך ַנֲעׂשָ ְ ,

ָהָיה לֹו ְוכו ְּוַהִמְלָחמֹות ׁשֶ ְוָלַקח , ’ּ
בוִיים ּוְבתֹוָכם ָהָיה ְיַפת־ֹתַאר, ּׁשְ ּ ,

עֹוָלם ּבָ ָהָיה ָלה ָכל ִמיֵני ֵחן ׁשֶ ּׁשֶ ַרק , ּ
זֶה ַהֵחן לֹא ָהָיה ֵמַעְצ ַרק , ָּמהּׁשֶ
ָהָיה תֹוֶלה ָעֶליָה דוִמיט ּׁשֶ ּ ְואֹותֹו . ּ
ַּהדוִמיט ָהָיה לֹו ָכל ִמיֵני ֵחן ּ ּוֵמֲחַמת , ּ

ֵיׁש ָלה ָכל ִמיֵני ֵחן ּזֶה ִנְדֶמה ׁשֶ ּ ּ.  

Le roi revoyait tout ce qu’il avait 

vécu, du début à la fin, comment il 

était devenu roi, les guerres qu’il avait 

entreprises etc Il fit des prisonniers, 

parmi lesquels se trouvait "une 

femme de belle apparence" 

(deutéronome 21,11), qui réunissait 
toutes les grâces du monde. 

Cependant, cette grâce n’émanait pas 

de sa personne-même, mais d’une 

pierre précieuse qu’elle portait sur 

elle. C’est ce diamant qui possédait 

toute les grâces du monde, aussi 

semblaient-elles émaner de la "femme 

à la belle apparence".  

  
ְוַעל אֹותֹו ָהָהר ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלבֹוא 

יִרים ְוכו   ... ’ַּרק ֲחָכִמים ַוֲעׁשִ

 

Et sur cette montagne, ne peuvent 

accéder que les sages et les riches etc.  

יד ה , ְויֹוֵתר לֹא ִהּגִ ְוֵיׁש עֹוד ַהְרּבֵ
זֶה   :ְמֹאד ּבָ

Le Rebbe n’en raconta pas plus, et il 

y aurait encore beaucoup à dire. 

בוִיים ַעד ַהּסֹוף לֹא  ִּמן ְוָלַקח ׁשְ
ֵפר ּסִ ִּנְכַתב ָכָראוי ְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

Depuis le passage "Il fit des 

prisonniers" et jusqu’à la fin, le récit 

n’a pas été consigné tel que l’a 

raconté le Rebbe. 

ָבְרח  ָמה ’ה: ’ֹּו ְוכוִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ
ים ָקִמים ָעָלי ְוכו ַּרּבו ָצָרי ַרּבִ ּ’  :

ֲעִדי ְכבֹוִדי וֵמִרים ’ְּוַאָתה ה ּ ָמֵגן ּבַ ּ
י ּ ֶאְקָרא ַוַיֲעֵנִני ’קֹוִלי ֶאל ה. ֹראׁשִ

Psaume de David lorsqu’il prit la 

fuite etc : « Seigneur, que mes 

ennemis sont nombreux ! Beaucoup 

se dressent contre moi etc Mais Toi, 

ô Eternel, Tu es un bouclier qui me 
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ֲאִני : ל"ַּהר ַהַנ, ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה
ָנה ַכְבִתי ָוִאיׁשָ ַּכַנ, ּׁשָ ֱהִקיצֹוִתי : ל"ּ

ִּכי : ’ּא ֵמִרְבבֹות ָעם ְוכולֹא ִאיָר. ’ְּוכו
ֵני  ִּהִכיָת ֶאת ָכל אֹוְיַבי ֶלִחי ׁשִ ּ ּ

ְרָת ּבַ ִעים ׁשִ ִּכי ָהיו נֹוְפִלים ָלֶהם , ְּרׁשָ ּ
ָרצו ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר ַנִים ְכׁשֶ ַּהׁשִ ּ ּ ַעל : ּ

ָלה ַָעְמך ִבְרָכֶתך ּסֶ ָ ּ:  

protège. Tu es mon honneur et me 

fais porter la tête haute. A pleine 

voix, je crie vers l’Eternel: Il me 

répond de Sa sainte montagne, Sélah! 

» – la montagne du Conte. « Je me 

couche et m’endors, » – comme dans 

le Conte. « Puis je m’éveille etc Je ne 

crains point les myriades de gens qui 

sont campés autour de moi etc Oui, 

Tu frappes à la joue tous mes 

ennemis, Tu brises les dents des 

méchants, » – leurs dents tombaient, 

lorsqu’ils voulurent gravir la 

montagne. « Que Ta bénédiction 

réside sur Ton peuple, Sélah ! » 

(Psaumes, 3). 
ֲּעֹמד ְוִהְתּבֹוֵנן ִנְפָלאֹות ֵאלו ִאם : ּ

ְרך  ׂשָ א ּבְ ַעל־ֶנֶפׁש ַאָתה ִתׂשָ ָּבַ ּ ּ ּ
ים ְב ך ָתׂשִ ֶניך ְוַנְפׁשְ ׁשִ ּּבְ ָ ָ ַָכֶפךּ ַּתֲעֹמד . ּ

תֹוֵמם ַּמְרִעיד וִמׁשְ ֲערֹות , ּ ִּתְסַמר ׂשַ
ך ְדָבִרים , ָֹראׁשֶ ְּוָתׁשוב ִתְתַפֵלא ּבַ ּ ּ ּ ּ

ָגְבֵהי ְמרֹוִמים   :ָּהֵאֶלה ָהעֹוְמִדים ּבְ

Inspire-toi donc de ces prodiges. Et si 

tu es un homme de valeur, tu vas 

mordre ta chair d’émotion et confier 

ton esprit entre les paumes de tes 

mains. Tu te lèveras, bouleversé et 

tremblant, les cheveux hérissés d’une 

Crainte Divine, et ne cesseras plus de 

t’étonner de ces fabuleuses paroles, 

qui culminent au firmament. 
  

  
  רמזי מעשיות

י הוא ענין נפלא ונורא אף כי חסר בו הרבה מה שלא סיפר כל מעיין ישפוט בצדק כ
כמבואר שם ובו מרומז סוד הנסיעה הקדושה שלו לנאווריטש שגם זה היה ענין נורא 

א גם נוגע ענין הסיפור הזה לענין המחלוקת הגדולה  "ונפלא מאד כמבואר קצת מזה במ
 זאת שאין יכולים שהיה עליו בחנם כידוע ומה נפלא ענין זה מההר המבואר במעשה

 שגדל שם עשב שמי שבא השם יתברךא מי שיש לו כל השיניים ונתן  "לעלות עליו כ
לשם היו נופלין לו כל השיניים הגם שהדבר נפלא וסתום ואין אתנו יודע עד מה להבין 

בזה אך בזה ראינו נפלאות כי שמענו מזקנינו שסיפרו לנו שכמה וכמה ' כוונתו הק
המעשה הזאת והיה אז עדיין בתחלת זמן צמיחת המחלוקת עליו שנים קודם שסיפר 
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ל מענין זה ואמר שאינו מתיירא ממנו כי כבר הראה לי בעצמו שאין  "א דיבר הוא ז "פ
ל שאין כוונתו  "א ביחד והתנצל אז לפניו ז "היינו שנתוועדו אז פ(לו שיניים בפיו 

, כבר אין לו שיניים בפיולהרבות במחלוקת עליו כי היתכן כזאת לאיש זקן כזה ש
ל לתוך פיו והראה לו שכבר אין לו שיניים בפיו ויש  "ולקח בחזקה אצבעו של רבינו ז

ל בכל דיבור  "ועתה ראה והבן עומק מחשבותיו ז) א "בזה סיפור שלם ואולי יתבאר במ
ל בדיבור זה כוונה  "ודיבור מתחלה ועד סוף כי אז לא עלה על הדעת כלל שיש לו ז

 ורזין נפלאים כי נדמה להם שמדבר זאת בדרך צחות כלשון בני אדם עד שאחר עמוקה
שנים רבות כשסיפר ענין זה של ההר מובן ממילא למפרע כי היה לו גם אז בדיבור זה 
סוד עמוק הגם כי גם עתה נעלם סוד זה הענין לגמרי ואין לו שום פותר כלל והכלל כי 

ע אלו  "עליונים ובפרט כל דיבור ודיבור שבסיפמל יש בו רזין  "כל דיבור ודיבור שלו ז
א והגם כי אין אתנו יודע עד מה  "ל בענין זה וכמבואר במ "בעצמו ז' וכנשמע מפיו הק

 מובן ומבואר לכל כי הם אף על פי כןלהבין קצת מהנפלאות הגדולים הנעלמים בהם 
כמובן גם , עצמונפלאות גדולות מאד וכל ענין וענין הוא דבר נפלא וסוד נעלם בפני 

ותיכף ' בהמעשה הזאת מסדר הסיפור שבה ומתחיל מתחלה לספר מענין המלך וכו
 מענין הסעודה שעשה המלך אחר כךומספר , גילה דעתו שלא יספר הכל ולא יבינו

שהוא ( לסיפור העכביש עם הזבוב אחר כךוהצחוק והקאמעדיע שהיה שם ונכנס 
ז והבין שאין זה דבר רק  "צמו היה מתפלא עסיפור נפלא ונורא כמו שראינו שהמלך בע

 גם כןוקיצר גם בסיפור זה ולא רצה לספר מה היה עם הזבוב וזה בעצמו ) כמבואר שם
 מספר איך שנתנמנם המלך על הספר ומה שחלם לו אז וענין ההר אחר כךענין נפלא ו

ר ממה  מספאחר כךוהכל דברים נפלאים ונוראים ו' שבא אליו ומה שסיפר לו ההר וכו
ויישב ' שהסתכל מלך על הדף שהגין עליו וראה שכתוב בו הנימוס של ישראל וכו

ואיך שנסע ' עצמו שהוא בוודאי יהיה ישראל אבל מה עושים להחזיר למוטב כולם וכו
ואיך שראה המלך כל מה שעבר עליו מתחלה ועד ' לבקש חכם שיבאר לו החלום וכו

 כמבואר שם והכל דברים נפלאים ונוראים וקיצר הרבה מאד גם בסיפור זה' סוף וכו
מזמור לדוד בברחו ' וכן הרמזים שמרמז אחר כך איך שמרומז הענין הזה בקאפיטל ג

 כל זה להתעורר ולהתחזק על ידיהכל נפלא ונורא מאד מי יתן שנזכה ' מפני וכו
 ל אשר רק בשביל זה סיפר וגילה "ז' וכרצון רבינו הק' כראוי כרצונו ית' בעבודת ה

   :לאבותינו ולנו את כל הנפלאות האלה ובדרכים נפלאים ונוראים כאלה

ט  " תזריע דף מזוהר הקדושעיין ' ד בפורים נודע לי וכו "ד אות יו "ן דף י "ועיין חיי מוהר
י פרשת  "בפירש' ח הוא טהור הוא וע "ר "ק "שדרש מענין קרח פגמו ותיקונו ענין הפסוק

וזה , קרחת לשון ישנים וגבחת לשון חדשים' תו וכותזריע על פסוק פחתת הוא בקרח
  :לו היכרות עמו מכבר' שהי' אפשר ענין המבואר כאן שהביא עמו זקן אחד וכו

אמר לחיילו ' בסופו למלכא דהוה ליה שליח מהימנא וכו' ועיין תיקוני הזוהר תיקון ע
עיין ' אדם וכולבתר דלא הוי מאן דימלל עליו ולא הוה מקטרגא עלוהי אמר נעשה ' וכו
ט  "ועיין בספר תולדות יעקב יוסף פרשת שופטים מה ששמע ממורו הקדוש הבעש שם

   ):עיין שם' ל על פסוק על מה שוא בראת וכו "זצוק
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  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

  ה "צדיק פ
קודם שיורדת נשמת הצדיק האמת שהוא המנהיג האמת לעולם אזי מכריזין בכל 

מי שיש לו ללמד חוב על זאת הנשמה יבא ומסתמא אין גם  העולמות עליונים שכל 
ד שהוא  " על נשמה קדושה כזאת בתוך כך בא הבעחס ושלוםאחד שילמד איזה חוב 

ם בעצמו וצועק אם זה הצדיק יבא לעולם מה לי לעשות עוד ועל מה שוא בראתני  "הס
מות אז משיבין כי בוודאי יחזיר למוטב את כל העולם וכל העולם יתתקן על ידו בשלי

ד  "ם זאת הנשמה צריכה לירד להעולם בוודאי ואתה חשוב לך עצה ואז הבע "לו להס
 יהיה אור אף על פי כןנותן לעצמו עצה שיהיה הצדיק הזה רשאי לירד להעולם ו

 על ידיאמתתו וקדושת צדקתו נעלם וגנוז ומכוסה מהעולם מאד ומסתמא העצה 
לוק על זה הצדיק ויעלים אורו בהעלמה גדולה שמעמיד עליו איזה מפורסם הדור שיח

ם הכירות עמו מכבר כי כבר היה לעולמים הרבה  "וזה החולק מסתמא יש לו להס
 בכל כל כךד מתגבר עצמו  "הרבה מעשיות כאלו וכמעט בכל דור ודור ולולי שהבע

אף אך , דור ודור להעצים אור הצדיק האמת בוודאי כבר היה תיקון העולם בשלימות
היא תקום והנשמה הזאת '  עוצו עצה ותופר ורבות מחשבות בלב איש ועצת ה פי כןעל

אף על ' שהיה לנו וכו'  שבאמת עובר עליה מה שעובר ולולי האף על פייורדת בעולם ו
 הצדיק הזה הוא כובש מלחמות רבות וסוף כל סוף יתתקן העולם על ידו פי כן

  :בשלימות
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