אגרת הרמב”ן
ּתֹורת ִא ְּמָךִּ :ת ְתנַ ֵהג ָּת ִמיד לְ ַד ֵּבר ּכֹל ְּד ָב ֶריָך ְּבנַ ַחת ,לְ כֹל ָא ַדם ְּובכֹל ֵעת,
מּוסר ָא ִביָך .וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
ְׁש ַמע ְּבנִ י ַ
ּכֹועס
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ הּ :כֹל ַה ֵ
ַּובּזֶ ה ִּתּנָ ֵצל ִמן ַהּכַ ַעס ֶׁש ִהיא ִמ ָּדה ָר ָעה לְ ַה ְח ִטיא ְּבנֵ י ָא ַדם .וְ כֵ ן ָא ְמרּו ַר ֵ
ּכֹל ִמינֵ י גְ ִהינֳ ם ׁשֹולְ ִטים ּבֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וְ ָה ֵסר ּכָ ַעס ִמּלִ ְּבָך ,וְ ַה ֲע ֵבר ָר ָעה ְמ ַב ֶּׂש ְרָך .וְ ֵאין ָר ָעה ֶאּלָ א גְ ִהינֳ ם,
טֹובה ִמּכֹל
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ גַ ם ָר ָׁשע לְ יֹום ָר ָעה .וְ כַ ֲא ֶׁשר ִּתּנָ ֵצל ִמן ַהּכַ ַעס ַּת ֲעלֶ ה ַעל לִ ְּבָך ִמ ַּדת ָה ֲענָ וָ ה ֶׁש ִהיא ִמ ָּדה ָ
ַה ִּמּדֹות טֹובֹותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֵ :ע ֶקב ֲענָ וָ ה יִ ְר ַאת ה’ַּ .וב ֲעבּור ָה ֲענָ וָ ה ַּת ֲעלֶ ה ַעל לִ ְּבָך ִמ ַּדת ַהּיִ ְר ָאהּ ,כִ י ִּת ֵּתן ֵאל לִ ְּבָך
מֹותָך ,וְ לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ֵּתן
אתּ ,ולְ ָאן ַא ָּתה הֹולֵ ְך ,וְ ֶׁש ַא ָּתה ִר ָּמה וְ תֹולֵ ָעה ְּב ַחּיֶ יָך וְ ַאף ּכִ י ְּב ְ
ָּת ִמידֵ :מ ַאיִ ן ָּב ָ
ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון ,לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹודֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר“ִ :הּנֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶׁש ֵּמי ַה ָּׁש ַמיִ ם ֹלא יְ כַ לְ ּכְ לּוָךַ ,אף ּכִ י לִ ּבֹות ְּבנֵ י ָא ַדם”.
ּבֹור ֲאָך
וְ נֶ ֱא ַמר“ֲ :הֹלא ֵאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ ֲאנִ י ַמּלֵ א נְ אּום ה’“ .וְ כַ ֲא ֶׁשר ַּת ְחׁשֹב ֵאת ּכֹל ֵאּלֶ הִּ ,ת ָירא ִמ ְ
ּבֹוׁשׁש ִמּכֹל
וְ ִת ָּׁש ֵמר ִמן ַה ֵח ְטאַּ ,וב ִּמּדֹות ָה ֵאּלֶ ה ִּת ְהיֶ ה ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ ְקָך .וְ כַ ֲא ֶׁשר ִּת ְתנַ ֵהג ְּב ִמ ַּדת ָה ֲענָ וָ ה לְ ִה ְת ֵ
בֹודה ,וְ ַחּיֵ י עֹולַ ם ַה ָּבא.
רּוח ִה ְׁשּכִ ינָ ה וְ זִ יו ּכְ ָ
ָא ַדם ּולְ ַפ ֵחד ִמ ַּמּנּו ִּומן ָה ֶח ְטאָ ,אז ִּת ְׁש ֶרה ָעלֶ יָך ַ
מֹורד הּוא ְּב ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ םּ ,כִ י ִמ ְת ָּפ ֵאר הּוא ִּבלְ בּוׁש
וְ ַע ָּתה ְּבנִ יַּ ,דע ְּור ֵאהּ ,כִ י ַה ִּמ ְתּגָ ֶאה ְּבלִ ּבֹו ַעל ַה ְּב ִרּיֹותֵ ,
ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר“ :ה’ ָמלַ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבש”.
ֹלקים הּואֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר“ :וְ ָהע ֶֹׁשר
מֹוריׁש ַּומ ֲע ִׁשיר .וְ ִאם ְּבכָ בֹודֲ ,הֹלא לֶ ֱא ִ
ְּוב ַמה יִ ְתּגָ ֶאה לֵ ב ָה ָא ָדם? ִאם ְּבע ֶֹׁשר ה’ ִ
וְ ַהּכָ בֹוד ִמּלְ ָפנֶ יָך” ,וְ ֵאיְך ִמ ְת ָּפ ֵאר ִּבכְ בֹוד קֹונֹו? .וְ ִאם ִמ ְת ָּפ ֵאר ְּב ָחכְ ָמהֵ ,מ ִסיר ָׂש ָפה לְ נֶ ֱא ָמנִ ים .וְ ַט ַעם זְ ֵקנִ ים
יִ ַּקח :נִ ְמ ָצאַ ,הּכֹל ַׁשּוֵ ה לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹוםּ ,כִ י ְּב ַאּפֹו ַמ ְׁש ִּפיל ּגֵ ִאים ִּוב ְרצֹונֹו ַמגְ ִּב ַיּה ְׁש ָפלִ ים ,לַ ּכֵ ן ַּת ְׁש ִּפיל ַע ְצ ְמָך
וינשאך ַה ָּמקֹום.
ֹאׁשָך ּכָ פּוף ,וְ ֵעינֶ יָך
ַעל ּכֵ ן ֲא ָפ ֵרׁש לְ ָך ֵאיְך ִּת ְתנַ ֵהג ְּב ִמ ַּדת ָה ֲענָ וָ ה לַ ּלֶ כֶ ת ָּבּה ָּת ִמידּ :כֹל ְּד ָב ֶריָך יִ ְהיּו ְּבנַ ַחת ,וְ ר ְ
יַ ִּביטּו לְ ַמ ָּטה לָ ָא ֶרץ וְ לִ ְּבָך לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ ַאל ַּת ִּביט ִּב ְפנֵ י ָא ַדם ְּב ַד ֶּב ְרָך ִעּמֹו ,וְ כֹל ָא ַדם יִ ְהיֶ ה ּגָ דֹול ִמ ְּמָך ְּב ֵעינֶ יָך,
ּנּו-חׁשֹב ְּבלִ ְּבָך ּכִ י ַא ָּתה ַחּיַ ב
הּוא-עלֶ יָך לְ כַ ְּבדֹו ,וְ ִאם ָרׁש הּוא וְ ִא ָּתּה ָע ִׁשיר אֹו ָחכַ ם ִמ ֶּמ ֲ
ָ
וְ ִאם ֲחכַ ם אֹו ָע ִׁשיר
בֹותיָך ְּובכֹל
חֹוטא ,הּוא ׁשֹגֵ ג וְ ַא ָּתה ֵמזִ ידְּ .בכֹל ְּד ָב ֶריָך ַּומ ֲע ֶׂשיָך ֵּומ ַח ָּׁש ֶ
ִמ ֶּמּנּו וְ הּוא זַ ּכַ אי ִמ ְּמָךֶׁ ,ש ִאם הּוא ֵ
ּוׁשכִ ינָ תֹו ָעלֶ יָךּ ,כִ י ּכְ בֹודֹו ַמּלֵ א עֹולַ םְּ .וד ָב ֶריָך
עֹומד לִ ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְ
ֵעתֲ ,חׁשֹב ְּבלִ ְּבָך ּכְ ִאּלּו ַא ָּתה ֵ
יִ ְהיּו ְּב ֵא ָימה ְּוביִ ְר ָאה ּכְ ֶע ֶבד לִ ְפנֵ י ַרּבֹו ,וְ ִת ְת ַּבּיֵ ׁש ִמּכֹל ָא ַדם ,וְ ִאם יִ ְק ָר ֲאָך ִאיׁש ַאל ְּת ַעּנֵ הּו ְּבקֹול ָרם ַרק ְּבנַ ַחת,
ּתֹורה ָּת ִמיד ֲא ֶׁשר ּתּוכַ ל לְ ַקּיְ ָמּה ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ָּתקּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ֵּפׂש
עֹומד לִ ְפנֵ י ַרּבֹו .וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר לִ ְקרֹות ַּב ָ
ּכְ ֵ
ּבֹוקר ָּוב ֵע ֶרבַּ ,ובּזֶ ה יִ ְהיּו ּכֹל יַ ֶּמיָך
ַּב ֲא ֶׁשר לָ ַמ ְד ָּת ִאם יֵ ׁש ּבֹו ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ּתּוכַ ל לְ ַקּיְ מֹוְּ ,ות ַפ ְׁש ֵּפׁש ְּב ַמ ֲע ֶׂשיָך ַּב ֵ
ׁשּובה .וְ ַה ֶּסר ּכֹל ִּד ְב ֵרי ָהעֹולָ ם ִמּלִ ְּבָך ְּב ֵעת ִה ְת ִּפילָ ּה ,וְ ַהּכֵ ן לִ ְּבָך לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ,וְ ַט ֵהר ָר ֲעיֹונֶ יך,
ִּב ְת ָ
ּתֹוצ ֵיאנּו ִמ ִּפיָך ,וְ כֵ ן ַּת ֲע ֶׂשה ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֵ י ֶה ְבלֶ ָך ְּבכֹל ָּד ָבר וְ ָד ָבר וְ ֹלא ֶּת ְח ָטאַּ .ובּזֶ ה יִ ְהיּו
וַ ֲחׁשֹב ַה ִּדּבּור ק ֶֹדם ֶׁש ִ
בֹותיָך יְ ָׁש ִריםְּ ,ות ִפּלָ ְתָך ִּת ְהיֶ ה זַ ּכָ ה ָּוב ָרה ּונְ ִקּיָ ה ְּומכֻ ּוֶ נֶ ת ְּומ ֻק ֶּבלֶ ת לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום ָּברּוְך
ְּד ָב ֶריָך ַּומ ֲע ֶׂשיָך ֵּומ ַח ָּׁש ֶ
הּואֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ“ָ :תכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נְ ָך”
בּוע וְ ֹלא ִּת ְפחֹות ,לְ ַקּיְ ָמּה וְ לַ ּלֶ כֶ ת ָּבּה ָּת ִמיד ַא ַחר ה’ יִ ְת ָּב ֵרְך ,לְ ַמ ַען
ִּת ְק ָרא ָה ִאּגֶ ֶרת ַהּזֹאת ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ָׁש ַ
ַּת ְצלִ ַיח ְּבכֹל ְּד ָרכֶ יָך וְ ִתזְ ּכֶ ה לָ עֹולָ ם ַה ָּבא ַה ָּצפּון לַ ַּצ ִּד ִיקיםְּ .ובכֹל יֹום ֶׁש ִּת ְק ֶראנָ ה יְ ַעּנּוָך ִמן ַה ָּׁש ִמים ּכַ ֲא ֶׁשר
יַ ֲעלֶ ה ַעל לִ ְּבָך לִ ְׁשאֹול ַעד עֹולַ םַ ,א ֵּמן ֶסלָ ה:
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