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 אגרת הרמב"ן

�#ַרת ִאֶ!�: ִ�ְתנֵַהג ָ�ִמיד ְלַדֵ�ר ָ�ל ְ�ָבֶרי� ְ�נַַחת, ְלָכל �דָ  $ֹ&�ם )ְבָכל ֵעת, )ָבזֶה ְ$ַמע ְ�נִי מ)ַסר �ִבי�, וְ'ל ִ

 ָ,�ס ָ�ל ִמינֵי ֵצל ִמן ַהַ�ַעס, ֶ$ִהיא ִמָ�ה ָרָעה ְלַהֲחִטיא ְבנֵי �ָדם. וְֵכן �ְמר) ַר�#ֵתינ) ִזְכר#נָם ִלְבָרָכה, "ָ�ל ַה�#עֵ ִ

א ֵגִה,ָם, ֶ$,ֱֶאַמר: "וְַגם ָרָ$ע 5ֵיִה,ָם $#ְלִטין �#", ֶ$נֱֶאַמר: ָהֵסר ַ�ַעס ִמ1ִֶ��, וְַהֲעֵבר ָרָעה ִמ2ָ�ְֶר�, וְֵאין ָרָעה ֶא1ָ 

 ְלי#ם ָרָעה".

נֱֶאַמר: ֵעֶקב ֲענָוָה וְַכֲאֶ$ר ִ�,ֵָצל ִמן ַהַ�ַעס, ַ�ֲעֶלה ַעל ִלְ�� ִמַ�ת ָהֲענָוָה ֶ$ִהיא ִמָ�ה ט#ָבה ִמָ�ל ַהִ!�#ת ט#ב#ת, $ֶ 

ִמַ�ת ַהיְִר�ה, ִ�י ִתֵ�ן ֶאל ִלְ�� ָ�ִמיד: ֵמ'יִן ָ�אָת, )ְל'ן ַאָ�ה ה#ֵל8,  יְִר'ת ה'. )ַבֲעב)ר ָהֲענָוָה, ַ�ֲעֶלה ַעל ִלְ��

י ֶמֶל8 ַהָ�ב#ד, ֶ$נֱֶאַמר: וְֶ$ַאָ�ה ִרָ!ה וְת#ֵלָעה ְ�ַחיֶי�, וְ'ף ִ�י ְ�מ#ֶת�, וְִלְפנֵי ִמי ַאָ�ה ָעִתיד ִלֵ�ן ִ�ין וְֶחְ$�#ן, ִלְפנֵ 

�ֶרץ ֲאנִי ָמֵלא ַהָ:ַמיִם )ְ$ֵמי ַהָ:ַמיִם ;א יְַכְלְ�ל)�, 'ף ִ�י ִל�#ת ְ�נֵי �ָדם, וְנֱֶאַמר: ֲה;א ֶאת ַהָ:ַמיִם וְֶאת הָ  ִה,ֵה

  ה ִ�ְהיֶה 2ֵָמַח ְ�ֶחְלֶק�.נְֻאם ה'. וְַכֲאֶ$ר ַ�ֲח$#ב ֶאת ָ�ל ֵא1ֶה, ִ�יָרא ִמ�#ַרֲא� וְִתָ:ֵמר ִמן ַהֵחְטא, )ְבִמ�#ת ָהֵא1ֶ 

מהשם יתברך] )ִמן ַהֵחְטא, �ז ִ�ְ$ֶרה -וְַכֲאֶ$ר ִ�ְתנֵַהג ְ�ִמַ�ת ָהֲענָוָה ְלִהְת�#ֵ$$ ִמָ�ל �ָדם )ְלִהְתַ<ֵחד ִמֶ!,) [

נִי ַדע )ְרֵאה, ִ�י ַהִ!ְת5ֶָאה ְבִל�# ַעל ַהְ�ִרי#ת, מ#ֵרד ה)א ָעֶלי� ר)ַח ַהְ:ִכינָה, וְִזיו ְ�ב#ָדA, וְַח@ֵי ע#ָלם ַהָ�א. וְַעָ�ה �ְ 

יְִת5ֶָאה ֵלב ְ�ַמְלכ)ת ָ$ַמיִם, ִ�י ִמְתָ<ֵאר ה)א ִ�ְלב)$ ַמְלכ)ת ָ$ַמיִם, ֶ$נֱֶאַמר השם ָמָל8 5ֵא)ת ָלֵב$ וגו'. )ַבֶ!ה 

ִ$יר, וְִאם ְ�ָכב#ד, ֲה;א ֵלא;ִהים ה)א, ֶ$נֱֶאַמר: וְָהעֶֹ$ר וְַהָ�ב#ד ִמ1ְָפנֶי�, וְֵאי8 ָה�ָדם? ִאם ְ�עֶֹ$ר, ה' מ#ִרי$ )ַמעֲ 

"ֵמִסיר 2ָָפה ְלנֱֶאָמנִים, וְַטַעם ְזֵקנִים יBִָח": נְִמָצא ַה�ֹל ָ$וֶה ִלְפנֵי  –ִמְתָ<ֵאר ִ�ְכב#ד ק#נ#?! וְִאם ִמְתָ<ֵאר ְ�ָחְכָמה 

   ַהָ!ק#ם.ם ָ�ר)8 ה)א, ִ�י ְבַא<# ַמְ$ִ<יל 5ִֵאים, )ִבְרצ#נ# ַמְגִ�יAַ ְ$ָפִלים, ָלֵכן ַהְ$ִ<יל ַעְצְמ� וִינCֲַַא�ַהָ!ק#

�ִמיד: ָ�ל ְ�ָבֶרי� יְִהי) ְ�נַַחת, וְ ָ A�ָ ְתנֵַהג ְ�ִמַ�ת ָהֲענָוָה ָלֶלֶכת�רֹאְ$� ָ�פ)ף, וְֵעינֶי� יִַ�יט) ַעל ֵ�ן ֲאָפֵר$ ְל� ֵאי8 ִ

ְ�ֵעינֶי�, וְִאם ָחָכם א# ְלַמָ&ה ָל�ֶרץ וְִלְ�� ְלַמְעָלה, וְ'ל ַ�ִ�יט ִ�ְפנֵי �ָדם ְ�ַדֶ�ְר� ִע!#, וְָכל �ָדם יְִהיֶה 5ָד#ל ִמְ!� 

ֲח$ֹב ְ�ִלְ�� ִ�י ַאָ�ה ַח@ָב ִמֶ!,) וְה)א ַזַ�אי  –ִ$יר א# ָחָכם ִמֶ!,) ָעֶלי� ְלַכְ�ד#, וְִאם ָר$ ה)א, וְַאָ�ה עָ  –ָעִ$יר ה)א 

  ִמְ!�, ֶ$ִאם ה)א ח#ֵטא ה)א $#ֵגג וְַאָ�ה ֵמִזיד.

נֵי ַהBָד#$ ָ�ר)8 ה)א, )ְ$ִכינָת# ְ�ָכל ְ�ָבֶרי� )ַמֲע2ֶי� )ַמְחְ$ב#ֶתי� )ְבָכל ֵעת, ֲח$ֹב ְ�ִלְ�� ְ�ִא1) ַאָ�ה ע#ֵמד ִלפְ 

ל �ָדם, וְִאם יְִקָרֲא� ָעֶלי�, ִ�י ְ�ב#ד# ָמֵלא ָהע#ָלם. )ְדָבֶרי� יְִהי) ְ�ֵאיָמה )ְביְִר�ה ְ�ֶעֶבד ִלְפנֵי ַר�#, וְִתְתַ�@ֵ$ ִמ�ָ 

  ְפנֵי ַר�#.ִאי$, 'ל ַ�ֲענֵה) ְבק#ל ָרם, ַרק ְ�נַַחת ְ�ע#ֵמד לִ 

ָלַמְ�ָ� ִאם יֵ$ �# וֱֶהוֵי ָזִהיר ִלְקר#ת ַ��#ָרה ָ�ִמיד ֲאֶ$ר �)ַכל ְלַק@ְָמA. וְַכֲאֶ$ר ָ�ק)ם ִמן ַהDֵֶפר, ְ�ַחֵ<2 ַ�ֲאֶ$ר 

יְִהי) ָ�ל יֶָמי� ִ�ְת$)ָבה. וְָהֵסר ָ�ל ִדְבֵרי ָהע#ָלם  ָ�ָבר ֲאֶ$ר �)ַכל ְלַק@ְמ#, )ְתַפְ$ֵ<$ ְ�ַמֲע2ֶי� ַ��ֶֹקר )ָבֶעֶרב, )ָבֶזה

ם ֶ$�#ִציֶא,) ִמִ<י�, וְֵכן ִמ1ְִ�� ְ�ֵעת ַהְ�ִפ1ָה, וְָהֵכן ִלְ�� ִלְפנֵי ַהָ!ק#ם ָ�ר)8 ה)א, וְַטֵהר ַרְעי#נֶי�, וֲַח$ֹב ַהִ��)ר קֹדֶ 

 ְבְל� ְ�ָכל ָ�ָבר וְָדָבר וְ;א ֶתֱחָטא, )ָבֶזה יְִהי) ְ�ָבֶרי� )ַמֲע2ֶי� )ַמְחְ$ב#ֶתי� יְָ$ִרים, )ְתִפ1ְָת�ַ�ֲע2ֶה ָ�ל יְֵמי ַח@ֵי הֶ 

   יב �זְנֶ�.$ִ ִתְהיֶה ַזָ�ה )ָבָרה )נְִק@ָה )ְמֻכ)ֶנֶת )ְמֻקֶ�ֶלת ִלְפנֵי ַהָ!ק#ם ָ�ר)8 ה)א, ֶ$נֱֶאַמר: ָ�ִכין ִלָ�ם ַ�קְ 

�ִמיד 'ַחר ַהֵ:ם יְִת�ָ ָ A�ָ וְָלֶלֶכת Aֹאת ַ<ַעם 'ַחת ַ�ָ:ב)ַע וְ;א ִתְפח#ת, ְלַק@ְָמEְקָרא ָהִא5ֶֶרת ַה�ַר8, ְלַמַען ַ�ְצִליַח ִ

ָרֶא,ָה יֲַענ)� ִמן ַהָ:ַמיִם ַ�ֲאֶ$ר יֲַעֶלה ַעל ִלְ�� ְ�ָכל ְ�ָרֶכי� וְִתְזֶ�ה ָלע#ָלם ַהָ�א ַהFָפ)ן ַלFִַ�יִקים, )ְבָכל י#ם ֶ$ִ�קְ 

 ִלְ$א#ל ַעד ע#ָלם �ֵמן ֶסָלה.


