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ִאֶּגֶרת הרמב"ן

ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך. ְוַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאְּמָך: ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ֹּכל ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת, ְלֹכל ָאַדם 

ּוְבֹכל ֵעת, ּוַבֶּזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס ֶׁשִהיא ִמָּדה ָרָעה ְלַהְחִטיא ְּבֵני ָאַדם. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

ִלְבָרָכה: ֹּכל ַהּכֹוֵעס ֹּכל ִמיֵני ְגִהיֳנם ׁשֹוְלִטים ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָהֵסר ָּכַעס ִמִּלְּבָך, ְוַהֲעֵבר ָרָעה ְמַבֶּׂשְרָך. 

ִלְּבָך  ַעל  ַּתֲעֶלה  ַהַּכַעס  ִמן  ִּתָּנֵצל  ְוַכֲאֶׁשר  ָרָעה.  ְליֹום  ָרָׁשע  ְוַגם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְגִהיֳנם,  ֶאָּלא  ָרָעה  ְוֵאין 

ִמַּדת ָהֲעָנָוה ֶׁשִהיא ִמָּדה טֹוָבה ִמֹּכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה'. ּוַבֲעבּור ָהֲעָנָוה 

ַּתֲעֶלה ַעל ִלְּבָך ִמַּדת ַהִּיְרָאה, ִּכי ִּתֵּתן ֵאל ִלְּבָך ָּתִמיד: ֵמַאִין ָּבאָת, ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך, ְוֶׁשַאָּתה ִרָּמה 

ְותֹוֵלָעה ְּבַחֶּייָך ְוַאף ִּכי ְּבמֹוְתָך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ְוֶׁשֵּמי ַהָּׁשַמִים ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך, ַאף ִּכי ִלּבֹות ְּבֵני ָאַדם". ְוֶנֱאַמר: "ֲהֹלא ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת 

ָהָאֶרץ ֲאִני ַמֵּלא ְנאּום ה' ". 

ָׂשֵמַח  ִּתְהֶיה  ָהֵאֶּלה  ּוַבִּמּדֹות  ַהֵחְטא,  ִמן  ְוִתָּׁשֵמר  ִמּבֹוְרֲאָך  ִּתיָרא  ֵאֶּלה,  ֹּכל  ֵאת  ַּתְחֹׁשב  ְוַכֲאֶׁשר 

ְּבֶחְלְקָך. ְוַכֲאֶׁשר ִּתְתַנֵהג ְּבִמַּדת ָהֲעָנָוה ְלִהְתּבֹוֵׁשׁש ִמֹּכל ָאַדם ּוְלַפֵחד ִמַּמּנּו ּוִמן ָהֶחְטא, ָאז ִּתְׁשֶרה 

ָעֶליָך רּוַח ִהְׁשִּכיָנה ְוִזיו ְּכבֹוָדה, ְוַחֵּיי עֹוַלם ַהָּבא.

ְוַעָּתה ְּבִני, ַּדע ּוְרֵאה, ִּכי ַהִּמְתָּגֶאה ְּבִלּבֹו ַעל ַהְּבִרּיֹות, מֹוֵרד הּוא ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים, ִּכי ִמְתָּפֵאר הּוא 

ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ָׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ה' ָמַלְך ֵּגאּות ָלֵבש" .

ּוְבַמה ִיְתָּגֶאה ֵלב ָהָאָדם? ִאם ְּבֹעֶׁשר ה' מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר. ְוִאם ְּבָכבֹוד, ֲהֹלא ֶלֱאֹלִקים הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ְוָהֹעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶניָך", ְוֵאיְך ִמְתָּפֵאר ִּבְכבֹוד קֹונֹו?. ְוִאם ִמְתָּפֵאר ְּבָחְכָמה, ֵמִסיר ָׂשָפה ְלֶנֱאָמִנים. 

ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיַּקח: ִנְמָצא, ַהֹּכל ַׁשֵּוה ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ִּכי ְּבַאּפֹו ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים ּוִבְרצֹונֹו ַמְגִּביַּה ְׁשָפִלים, 

ַלֵּכן ַּתְׁשִּפיל ַעְצְמָך וינשאך ַהָּמקֹום.

ַעל ֵּכן ֲאָפֵרׁש ְלָך ֵאיְך ִּתְתַנֵהג ְּבִמַּדת ָהֲעָנָוה ַלֶּלֶכת ָּבּה ָּתִמיד: ֹּכל ְּדָבֶריָך ִיְהיּו ְּבַנַחת, ְוֹראְׁשָך ָּכפּוף, 

ְוֵעיֶניָך ַיִּביטּו ְלַמָּטה ָלָאֶרץ ְוִלְּבָך ְלַמְעָלה, ְוַאל ַּתִּביט ִּבְפֵני ָאַדם ְּבַדֶּבְרָך ִעּמֹו, ְוֹכל ָאַדם ִיְהֶיה ָּגדֹול 

ִמְּמָך ְּבֵעיֶניָך, ְוִאם ֲחַכם אֹו ָעִׁשיר הּוא-ָעֶליָך ְלַכְּבדֹו, ְוִאם ָרׁש הּוא ְוִאָּתּה ָעִׁשיר אֹו ָחַכם ִמֶּמּנּו-ֲחֹׁשב 

ְּבִלְּבָך ִּכי ַאָּתה ַחַּיב ִמֶּמּנּו ְוהּוא ַזַּכאי ִמְּמָך, ֶׁשִאם הּוא חֹוֵטא, הּוא ֹׁשֵגג ְוַאָּתה ֵמִזיד.

ְּבֹכל ְּדָבֶריָך ּוַמֲעֶׂשיָך ּוֵמַחָּׁשבֹוֶתיָך ּוְבֹכל ֵעת, ֲחֹׁשב ְּבִלְּבָך ְּכִאּלּו ַאָּתה עֹוֵמד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ּוְׁשִכיָנתֹו ָעֶליָך, ִּכי ְּכבֹודֹו ַמֵּלא עֹוַלם. ּוְדָבֶריָך ִיְהיּו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְּכֶעֶבד ִלְפֵני ַרּבֹו, ְוִתְתַּבֵּיׁש ִמֹּכל 

ָאַדם, ְוִאם ִיְקָרֲאָך ִאיׁש ַאל ְּתַעֵּנהּו ְּבקֹול ָרם ַרק ְּבַנַחת, ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַרּבֹו. ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִלְקרֹות ַּבּתֹוָרה 

ָּתִמיד ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּיָמּה, ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר 

ִּדְבֵרי  ֹּכל  ְוַהֶּסר  ִּבְתׁשּוָבה.  ַיֶּמיָך  ֹּכל  ִיְהיּו  ּוַבֶּזה  ּוָבֵעֶרב,  ַּבּבֹוֵקר  ְּבַמֲעֶׂשיָך  ּוְתַפְׁשֵּפׁש  ְלַקְּימֹו,  ּתּוַכל 

ַהִּדּבּור  ַוֲחֹׁשב  ָרֲעיֹוֶניך,  ְוַטֵהר  ָּברּוְך הּוא,  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ִלְּבָך  ְוַהֵּכן  ִהְתִּפיָלּה,  ְּבֵעת  ִמִּלְּבָך  ָהעֹוָלם 

ֹקֶדם ֶׁשּתֹוִציֵאנּו ִמִּפיָך, ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ֹּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶלָך ְּבֹכל ָּדָבר ְוָדָבר ְוֹלא ֶּתְחָטא. ּוַבֶּזה ִיְהיּו ְּדָבֶריָך 

ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ּוְמֻקֶּבֶלת  ּוְמֻכֶּוֶנת  ּוְנִקָּיה  ּוָבָרה  ַזָּכה  ִּתְהֶיה  ּוְתִפָּלְתָך  ְיָׁשִרים,  ּוֵמַחָּׁשבֹוֶתיָך  ּוַמֲעֶׂשיָך 

ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזְנָך"

ִּתְקָרא ָהִאֶּגֶרת ַהֹּזאת ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשבּוַע ְוֹלא ִּתְפחֹות, ְלַקְּיָמּה ְוַלֶּלֶכת ָּבּה ָּתִמיד ַאַחר ה' ִיְתָּבֵרְך, 

ְלַמַען ַּתְצִליַח ְּבֹכל ְּדָרֶכיָך ְוִתְזֶּכה ָלעֹוָלם ַהָּבא ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. ּוְבֹכל יֹום ֶׁשִּתְקֶראָנה ְיַעּנּוָך ִמן 

ַהָּׁשִמים ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ַעל ִלְּבָך ִלְׁשאֹול ַעד עֹוַלם, ַאֵּמן ֶסָלה:
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