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  "מדרבנ� וקרא אסמכתא"

  
  

áîøä úîã÷ä"îäéôì í"ù:  
  

וזהו עני� אמר� קרא אסמכתא , ואי� זה מעני� הפסוק, הסמיכו� לפסוק זה כעי� סימ� כדי שישמרו� ויזכרו�
  .בכל מקו� שנזכר, בעלמא

  

éøæåëä ,éùéìù øîàî ,ò"â:  
  

  .� לדבר שהיה ידוע לה� בקבלהשאינה כי א� סימ', אסמכתא'או שהשתמשו בפסוקי� על הדר  הנקראת אצל� 
  

éøäî"ì ,íéèå÷éì:  
  

כל היכא דאיתמר מדרבנ� הוא וקרא אסמכתא בעלמא הכי פירושו ודאי תקנתא דרבנ� הוא וה� יצאו ובדקו 
ולא אתו . ויחמירו בו' וסמכו דבריה� עליו כדי להחזיק� שיהיו סבורי� דהוא מדאוריי. ומצאו לה� סמ  מקרא
  .'ילזלזל ולהקל בדברי חכמ

  
  
  
  

  

]à [áèéø"à ,ùàø-äðùä ,ò æè"à:  
  

וזה , ומסרו לחכמי�, ה שראוי לעשות כ� אלא שלא קבעו חובה"כל מה שיש לו אסמכתא מ� הפסוק העיר הקב
ו "ח, ולא שכונה התורה לכ , ולא כדברי המפרשי� האסמכתות שהוא כדר  סימ� שנתנו חכמי�. דבר ברור ואמת

אבל התורה העירה בכ  ומסרה חיוב הדבר לקבעו לחכמי� א� . מינות היא שזו דעת, ישתקע הדבר ולא יאמר
ולפיכ  תמצא החכמי� נותני� בכל מקו� ראיה או זכר או אסמכתא , פ הדבר אשר יגידו ל "ש ועשית ע"כמ, ירצו

, פ רמוזה בתורה שבכתב שהיא תמימה"וכל תורה שבע, כלומר שאינ� מחדשי� דבר מלב�, לדבריה� מ� התורה
  .ו שהיא חסירה כלו�"וח
  

]á [ìù"ä ,äô ìòáù äøåú ,ïðáø ììë:  
  

דהכוונה הוא שהדי� הזה שחדשו הרבנ� הוא משו� שהתבוננו סברא אחת הנרמזת , קבלתי ש� פירוש מחודש
וזהו עני� מדרבנ� , נמצא סברת התורה הביאה את החכמי� לדבר זה... ומכח סברא זו חדשו את הדי�, בתורה

  .וקרא אסמכתא
  

]â [øäî"ì ,äìåâä øàá ,ïåùàøä øàá:  
  

ואמרו על זה כי המצוה מדבריה� רק קרא , המצות שה� בעצמ� דברי סופרי� והביאו ראייה ודרש מ� התורה
רק שה� , ורבי� טועי� שסבורי� לומר כי לאי� אותה מצוה כלל שו� עניי� אל התורה באמת. אסמכתא בעלמא

ו שיהיה "כי ח, והאומרי� כ  טעו לא הבינו דבריה�. זה מליצה בלבדעשו למצוה דבר דרש מ� התורה כאלו היה 
וכאשר אמרו מני� דבר זה והביאו . רק כל דבריה� אמת, דבר אחד מדבריה� נאמר להרחבת הלשו� ויפוי המליצה

רק שלמדו גזירת . לא שיהיה בחנ� מה דאסמכו אקרא...   יש באמת ראיה מ� המקרא לדבריה�, ראיה מ� המקרא
 מ הוא יוצא מ� התורה רק שהוא"ומ, רק שהוא רחוק ביותר ולכ  אינו מ� התורה, � מ� הכתוב כמו שאמרנוחכמי

  .רחוק ולפיכ  הוא מדרבנ�
  

  
  :מיני אסמכתא' יש ג

  .ורק חכמי� עשאוהו חובה, התורה אמרה דנאה לעשות כ� אבל לא הטילה הדבר לחובה. א

  .וה� הרחיבו ליריעה וכללו עוד דברי� בתקנה זו, ל מצאו איזה דבר בתורה סברא או תקנה"חז. ב

  ל ולקחו סברא זו"ובאו חז, ל מצאו מלשו� הפסוק דהיה סברא מסויימת לומר דבר כל שהוא"חז. ג

  ]ד"ק' עמ, עלה יונה, הרב יונה מרצב [                                                                .והשתמשו בה בתקנותיה�      

 


