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 רחימין דאורייתא

  

לגבייהו (דבני נשא), ולא בעאן לאתבא רישא, ואף על גב דאמינא דהא  קרי בכל יומא בנהימו אורייתא  

אורייתא מלה נפקא מנרתקה ואתחזיאת זעיר ומיד אתטמרת, הכי הוא ודאי, ובזמנא דאתגליאת מגו נרתקה 

ואשתמודען בה. מתל למה הדבר דומה, לרחימתא ואתטמרת מיד, לא עבדת דא אלא לאינון דידעין בה 

דאיהי שפירתא בחיזו ושפירתא בריוא, ואיהי טמירתא בטמירו גו היכלא דילה, ואית לה רחימא יחידאה 

דלא ידעין ביה בני נשא, אלא איהו בטמירו, ההוא רחימא מגו רחימו דרחים לה, עבר לתרע ביתה תדיר, 

רחימא אסחר תרע ביתה תדיר, מה עבדת, פתחת פתחא זעירא זקיף עינוי לכל סטר, איהי ידעת דהא 

בההוא היכלא טמירא דאיהי תמן, וגליאת אנפהא לגבי רחימאה, ומיד אתהדרת ואתכסיאת, כל אינון דהוו 

לגבי רחימא לא חמו ולא אסתכלו, בר רחימא בלחודוי, ומעוי ולביה ונפשיה אזלו אבתרה, וידע דמגו 

ליה. הכי הוא מלה דאורייתא, לא אתגליאת  עא חדא, לאתערא לגביה רגרחימו דרחימת ליה אתגליאת 

דההוא חכימא דלבא אסחר לתרע ביתה כל יומא, מה עבדת, גליאת   אלא לגבי רחימאה, ידעת אורייתא

אנפהא לגביה מגו היכלא, וארמיזת ליה רמיזא, ומיד אהדרת לאתרה ואתטמרת, כל אינון דתמן לא ידעי 

יהו בלחודוי, ומעוי ולביה ונפשיה אזיל אבתרה, ועל דא אורייתא אתגליאת ולא מסתכלי, אלא א

ואתכסיאת, ואזלת ברחימו לגבי רחימהא לאתערא בהדיה רחימו. תא חזי, ארחא דאורייתא כך הוא, 

בקדמיתא כד שריא לאתגלאה לגבי בר נש, (ברגעא) ארמיזת ליה ברמיזו, אי ידע טב, ואי לא ידע שדרת 

ה פתי, ואמרת אורייתא לההוא דשדרת לגביה, אמרו לההוא פתי דיקרב הכא, ואשתעי לגביה וקראת לי

בהדיה, הדא הוא דכתיב (משלי ט ד) מי פתי יסור הנה חסר לב וגו', קריב לגבה, שריאת למללא עמיה 

מבתר פרוכתא דפרסא ליה, מלין לפום ארחוי, עד דיסתכל זעיר זעיר, ודא הוא דרשה. לבתר תשתעי 

תר שושיפא דקיק מלין דחידה, ודא איהו אגדה, לבתר דאיהו רגיל לגבה אתגליאת לגביה אנפין בהדיה מב

ודא איהו אגדה, לבתר דאיהו רגיל לגבה אתגליאת לגביה אנפין באנפין, ומלילת בהדיה כל רזין  באנפין,

ים בעל תורה איהו בר נש של סתימין דילה, וכל ארחין סתימין דהוו בלבה טמירין מיומין קדמאין, כדין

ודאי, מארי דביתא, דהא כל רזין דילה גליאת ליה, ולא רחיקת ולא כסיאת מיניה כלום. אמרה ליה, חמית 

מלה דרמיזא דקא רמיזנא לך בקדמיתא, כך וכך רזין הוו, כך וכך הוא, כדין חמי (ס"א דעלאין) דעל אינון 

איהו, דלאו לאוספא ולא למגרע אפילו מלין לאו לאוספא ולא למגרע מנייהו, וכדין פשטיה דקרא כמה ד

את חד, ועל דא בני נשא אצטריכו לאזדהרא, ולמרדף אבתרא דאורייתא, למהוי רחימין דילה כמה 
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