אגרת הרמב"ן
יך ,וְׁ ַאל ִּת ּט ֹּׁש ּת ֹּו ַרת ִא ּ ֶּמ ָךִּ :ת ְׁתנַ הֵ ג ָּת ִמיד לְׁ ַד ֵּבר ָּכל דְּׁ בָ ֶּר ָ
ְׁ ׁשמַ ע ְׁ ּבנִ י מוּסַ ר ָא ִב ָ
יך ְׁ ּבנַ חַ ת ,לְׁ כָ ל ָא ָדם ו ְּׁבכָ ל
רונָ ם לִ ְׁב ָרכָ ה,
ֵעת ,וּבָ זֶּה ִּת ָּנצֵ ל ִמן הַ ַּכ ַעסֶּׁ ,ש ִהיא ִמדָּ ה ָר ָעה לְׁ הַ ח ֲִטיא ְׁבנֵ י ָא ָדם .וְׁ כֵ ן ָא ְׁמר ּו ַרבּ ֹּו ֵתינ ּו זִ ְׁכ ֹּ
יה ָּנם ׁש ֹּולְׁ ִטין בּ ֹּו"ֶּׁ ,שנֶּ אֱ מַ ר :הָ סֵ ר ַּכ ַעס ִמ ִּל ֶּּב ָך ,וְׁ הַ עֲ בֵ ר ָר ָעה ִמ ְׁ ּב ָש ֶּר ָך ,וְׁ אֵ ין ָר ָעה
"כל הַ כּ ֹּו ֵעס ָּכל ִמינֵ י ֵּג ִ
ָּ
אֶּ ּ ָלא גֵ ִה ָּנםֶּׁ ,ש ֶּּנאֱ מַ ר" :וְׁ גַ ם ָר ָׁשע לְׁ ֹּיום ָר ָעה".
בותֶּׁ ,שנֶּ אֱ מַ ר:
טו ֹּ
טובָ ה ִמ ָּכל הַ ִּמדּ ֹּות ֹּ
וְׁ כַ אֲ ֶּׁשר ִּת ָּנצֵ ל ִמן הַ ַּכ ַעסַ ּ ,תעֲ לֶּ ה ַעל ִל ְׁ ּב ָך ִמדַּ ת הָ עֲ נָ וָ ה ֶּׁש ִהיא ִמדָּ ה ֹּ
ֵע ֶּקב עֲ נָ וָ ה יִ ְׁראַ ת ה' .וּבַ עֲ בוּר הָ עֲ נָ וָ הַ ּ ,תעֲ לֶּ ה ַעל לִ ְׁ ּב ָך ִמדַּ ת הַ יִ ְׁר ָאהּ ִ ,כי ִת ּ ֵתן אֶּ ל לִ ְׁ ּב ָך ָּת ִמיד :מֵ ַאיִ ן
תולֵ ָעה ְׁ ּבחַ י ָ
מו ֶּת ָך ,וְׁ ִל ְׁפנֵ י ִמי אַ ָּתה ָע ִתיד לִ ּ ֵתן דִּ ין
ֶּיך ,וְׁ אַ ף ִ ּכי ְׁ ּב ֹּ
הולֵ ְׁך ,וְׁ ֶּׁשאַ ָּתה ִר ּ ָמה וְׁ ֹּ
את ,וּלְׁ אַ ן ַא ָּתה ֹּ
ָּב ָ
ָ
ְׁ
בודֶּׁ ,שנֶּ אֱ מַ רִ :ה ֵּנה הַ ּ ָׁשמַ יִ ם ו ְׁ ּׁשמֵ י הַ ּ ָׁשמַ יִ ם לֹּא יְׁ כַ לְׁ ְׁ ּכלוּךַ ,אף ִ ּכי ִלבּ ֹּות ְׁ ּבנֵ י ָא ָדם,
וְׁ חֶּ ְׁ ׁשבּ ֹּוןִ ,ל ְׁפנֵ י מֶּ לֶּ ך הַ ָּכ ֹּ
וְׁ נֶּ אֱ מַ רֲ :הלֹּא אֶּ ת הַ ּ ָׁשמַ יִ ם וְׁ אֶּ ת הָ ָא ֶּרץ אֲ נִ י מָ לֵ א נְׁ אֻ ם ה' .וְׁ כַ אֲ ֶּׁשר ּ ַתח ֲׁש ֹּוב אֶּ ת ָּכל אֵ ּ ֶּלהִּ ,ת ָירא ִמבּ ֹּו ַראֲ ךָ
וְׁ ִת ּ ָׁשמֵ ר ִמן הַ חֵ ְׁטא ,ו ְּׁב ִמדּ ֹּות הָ אֵ ּ ֶּלה ִּת ְׁהיֶּה ָשמֵ חַ ְׁ ּבחֶּ ְׁל ֶּק ָך.
וְׁ כַ אֲ ֶּׁשר ִּת ְׁתנַ הֵ ג ְׁ ּב ִמדַּ ת הָ עֲ נָ וָ ה לְׁ ִה ְׁתבּ ֹּו ֵׁש ׁש ִמ ָּכל ָא ָדם וּלְׁ ִה ְׁת ּ ַפחֵ ד ִמ ּ ֶּמנּ ּו [-מהשם יתברך] ו ִּמן הַ חֵ ְׁטאָ ,אז
ִּת ְׁ ׁש ֶּרה ָעלֶּ ָ
עולָ ם הַ ָּבא .וְׁ ַע ָּתה ְׁ ּבנִ י ַדע ו ְּׁראֵ הּ ִ ,כי הַ ִּמ ְׁת ָ ּגאֶּ ה ְׁבלִ בּ ֹּו ַעל
בו ָד ּה ,וְׁ חַ ּיֵי ֹּ
יך רוּחַ הַ ּ ְׁ ׁש ִכינָ ה ,וְׁ זִ יו ְׁ ּכ ֹּ
מו ֵרד הוּא ְׁ ּבמַ ְׁלכוּת ָׁשמַ יִ םּ ִ ,כי ִמ ְׁת ּ ָפאֵ ר הוּא ִ ּב ְׁלבו ּׁש מַ לְׁ כוּת ָׁשמַ יִ םֶּׁ ,שנֶּ אֱ מַ ר השם ָמלָ ְׁך ֵּגאוּת
הַ ְׁ ּב ִר ֹּיותֹּ ,
בודֲ ,הלֹּא לֵ אל ִֹּהים הוּא,
יש וּמַ עֲ ִ ׁשיר ,וְׁ ִאם ְׁ ּבכָ ֹּ
מו ִר ׁ
לָ בֵ ׁש וגו' .וּבַ ּ ֶּמה יִ ְׁת ָ ּגאֶּ ה לֵ ב הָ ָא ָדם? ִאם ְׁ ּבע ֶֹּּׁשר ,ה' ֹּ
יך ,וְׁ אֵ ְׁ
בוד ִמ ְּׁלפָ נֶּ ָ
קו ֹּנו?! וְׁ ִאם ִמ ְׁת ּ ָפאֵ ר ְׁ ּבחָ ְׁכמָ ה – "מֵ ִסיר ָשפָ ה
בוד ֹּ
יך ִמ ְׁת ּ ָפאֵ ר ִ ּב ְׁכ ֹּ
ֶּׁשנֶּ אֱ מַ ר :וְׁ הָ ע ֶֹּּׁשר וְׁ הַ ָּכ ֹּ
ְׁ
קום ָּברוּך הוּאּ ִ ,כי ְׁבאַ ּפ ֹּו מַ ְׁ ׁש ּ ִפיל ֵּג ִאים,
לְׁ נֶּ אֱ מָ נִ ים ,וְׁ טַ ַעם זְׁ ֵקנִ ים יִ ָ ּקח" :נִ ְׁמצָ א הַ כּ ֹּל ָׁשוֶּ ה ִל ְׁפנֵ י הַ ּ ָמ ֹּ
קום.
יה ְׁ ׁשפָ לִ ים ,לָ כֵ ן הַ ְׁ ׁש ּ ִפיל ַע ְׁצ ְׁמ ָך וִ ינַ ּ ַשאֲ ָך הַ ּ ָמ ֹּ
צו ֹּנו מַ ְׁג ִ ּב ּ ַ
ו ִּב ְׁר ֹּ
יך ִּת ְׁתנַ הֵ ג ְׁ ּב ִמדַּ ת הָ עֲ נָ וָ ה לָ לֶּ כֶּ ת ָּב ּה ָּת ִמידָּ :כל דְּׁ בָ ֶּר ָ
ַעל ֵּכן אֲ פָ ֵר ׁש ְׁל ָך אֵ ְׁ
ֹּאש ָך ָּכפוּף,
יך יִ ְׁהי ּו ְׁ ּבנַ חַ ת ,וְׁ ר ְׁ ׁ
וְׁ ֵעינֶּ ָ
דול
יך י ִ ַּביט ּו ְׁלמַ ּ ָטה לָ ָא ֶּרץ וְׁ לִ ְׁ ּב ָך ְׁלמַ ְׁעלָ ה ,וְׁ ַאל ּ ַת ִ ּביט ִ ּב ְׁפנֵ י ָא ָדם ְׁ ּב ַד ֶּּב ְׁר ָך ִע ּמ ֹּו ,וְׁ כָ ל ָא ָדם יִ ְׁהיֶּה ָ ּג ֹּ
או ָע ִ ׁשיר הוּא – ָעלֶּ ָ
ִמ ְּׁמ ָך ְׁ ּב ֵעינֶּ ָ
או חָ כָ ם ִמ ּ ֶּמנּ ּו –
דו ,וְׁ ִאם ָר ׁש הוּא ,וְׁ אַ ָּתה ָע ִ ׁשיר ֹּ
יך ְׁלכַ ְׁ ּב ֹּ
יך ,וְׁ ִאם חָ כָ ם ֹּ
חוטֵ א הוּא ׁש ֹּוגֵ ג וְׁ אַ ָּתה מֵ זִ יד.
ח ֲׁשֹּב ְׁ ּבלִ ְׁ ּב ָך ִ ּכי אַ ָּתה חַ ּיָב ִמ ּ ֶּמנּ ּו וְׁ הוּא ז ַַּכאי ִמ ְּׁמ ָךֶּׁ ,ש ִאם הוּא ֹּ
בו ֶּת ָ
יך וּמַ עֲ ֶּש ָ
ְׁ ּבכָ ל דְּׁ בָ ֶּר ָ
דו ׁש ָּברו ְּׁך הוּא,
עומֵ ד ִל ְׁפנֵ י הַ ָ ּק ֹּ
יך ו ְּׁבכָ ל ֵעת ,ח ֲׁשֹּב ְׁ ּבלִ ְׁ ּב ָך ְׁ ּכ ִאלּ ּו אַ ָּתה ֹּ
יך וּמַ ְׁח ְׁ ׁש ֹּ
עולָ ם .ו ְּׁדבָ ֶּר ָ
תו ָעלֶּ ָ
יך יִ ְׁהי ּו ְׁ ּבאֵ ימָ ה ו ְּׁביִ ְׁר ָאה ְׁ ּכ ֶּעבֶּ ד לִ ְׁפנֵ י ַרבּ ֹּו ,וְׁ ִת ְׁת ַּב ּי ֵׁש ִמ ָּכל
דו מָ לֵ א הָ ֹּ
בו ֹּ
יךּ ִ ,כי ְׁ ּכ ֹּ
ו ְׁ ּׁש ִכינָ ֹּ
ָ
עומֵ ד לִ ְׁפנֵ י ַרבּ ֹּו.
קול ָרםַ ,רק ְׁ ּבנַ חַ ת ְׁ ּכ ֹּ
ישַ ,אל ּ ַתעֲ נֵ ה ּו ְׁב ֹּ
ָא ָדם ,וְׁ ִאם יִ ְׁק ָראֲ ך ִא ׁ
רות ַּב ּת ֹּו ָרה ָּת ִמיד אֲ ֶּׁשר ּתוּכַ ל לְׁ ַק ְׁ ּי ָמ ּה .וְׁ כַ אֲ ֶּׁשר ָּתק ּום ִמן הַ ּ ֵספֶּ רְּׁ ,תחַ ּ ֵפש ַּבאֲ ֶּׁשר לָ מַ דְּׁ ָּת ִאם
זָהיר לִ ְׁק ֹּ
וֶּ הֱוֵ י ִ
ָ
ָ
מו ,ו ְּׁתפַ ְׁ ׁש ּ ֵפ ׁש ְׁ ּבמַ עֲ ֶּשיך ַּבבּ ֶֹּּקר וּבָ ֶּע ֶּרב ,וּבָ זֶּה יִ ְׁהי ּו ָּכל יָ מֶּ יך ִ ּב ְׁת ׁשוּבָ ה .וְׁ הָ סֵ ר
י ֵׁש בּ ֹּו דָּ בָ ר אֲ ֶּׁשר ּתוּכַ ל ְׁל ַק ְׁ ּי ֹּ
קום ָּברו ְּׁך הוּא ,וְׁ טַ הֵ ר ַר ְׁע ֹּיונֶּ ָ
יך ,וַ ח ֲׁשֹּב הַ דִּ בּ וּר
עולָ ם ִמ ִּל ְׁ ּב ָך ְׁ ּב ֵעת הַ ְּׁת ִפ ּ ָלה ,וְׁ הָ כֵ ן לִ ְׁ ּב ָך ִל ְׁפנֵ י הַ ּ ָמ ֹּ
ָּכל ִד ְׁב ֵרי הָ ֹּ
יך ,וְׁ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶּשה ָּכל יְׁ מֵ י חַ ּיֵי הֶּ ְׁבלְׁ ָך ְׁ ּבכָ ל דָּ בָ ר וְׁ ָדבָ ר וְׁ לֹּא ֶּתחֱטָ א ,וּבָ זֶּה יִ ְׁהי ּו דְּׁ בָ ֶּריךָ
ק ֶֹּּדם ֶּׁש ּת ֹּו ִציאֶּ נּ ּו ִמ ּ ִפ ָ
בו ֶּת ָ
וּמַ עֲ ֶּש ָ
קום ָּברו ְּׁך
יך יְׁ ָׁש ִרים ,ו ְּׁת ִפ ּ ָל ְׁת ָך ִת ְׁהיֶּה ז ַָּכה וּבָ ָרה וּנְׁ ִק ָ ּיה ו ְּׁמכֻ ֶּ ּונֶּ ת ו ְּׁמ ֻק ֶּּבלֶּ ת ִל ְׁפנֵ י הַ ּ ָמ ֹּ
יך וּמַ ְׁח ְׁ ׁש ֹּ
הוּאֶּׁ ,שנֶּ אֱ מַ רָּ :ת ִכין ִל ָּבם ּ ַת ְׁק ִ ׁשיב ָאזְׁ נֶּ ָך.
חותְׁ ,ל ַק ְׁ ּי ָמ ּה וְׁ לָ לֶּ כֶּ ת ָּב ּה ָּת ִמיד ַאחַ ר הַ ּ ֵׁשם יִ ְׁת ָּב ַר ְׁך,
ִּת ְׁק ָרא הָ ִא ֶּּג ֶּרת הַ ּזֹּאת ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ַּב ּ ָׁשבו ַּע וְׁ לֹּא ִת ְׁפ ֹּ
לְׁ מַ ַען ּ ַת ְׁצלִ יחַ ְׁ ּבכָ ל דְּׁ ָרכֶּ ָ
עולָ ם הַ ָּבא הַ ָּצפוּן לַ ַ ּצדִּ ִיקים ,ו ְּׁבכָ ל ֹּיום ֶּׁש ִּת ְׁק ָראֶּ ָּנה יַעֲ נ ּו ָך ִמן הַ ּ ָׁשמַ יִ ם
יך וְׁ ִתזְׁ ֶּּכה לָ ֹּ
עולָ ם ָאמֵ ן סֶּ לָ ה.
אול ַעד ֹּ
ַּכאֲ ֶּׁשר יַעֲ לֶּ ה ַעל ִל ְׁ ּב ָך לִ ְׁ ׁש ֹּ
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