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  ברייתות על ש� אמוראי� –' פלוני' תני ר'
  

מובאות ברייתות בש� ', תני'ובתלמוד הירושלמי ב', תניא'ו' תנו רבנ�'מלבד הברייתות הסתמיות המוצעות בתלמוד הבבלי בלשו� 
) 'קומי ר: יבירושלמ(' קמיה דר) תני תנא: בבבלי א�(פלוני ' תני ר: ופעמי�... פלוני' תני ר: אמוראי� ששנו או שסידרו אות�

  ...אלמוני
  

ברייתות אלו על ש� אמוראי� שונות מ� הברייתות הסתמיות בזה שה� על פי רוב קצרות ואי� בה� מחלוקת וא� לא נזכר בה� שו� 
תוכנ� וצורת� של הברייתות האלו מעידי� . ואילו הברייתות הסתמיות רוב� ארוכות ויש בה� מחלוקת ונזכרו בה� תנאי�, תנא

ואילו הברייתות הסתמיות עתיקות , והובאו על ש� האמוראי� ששנו או שסידרו אות�) 34' להל� עמ' עי(דשות עליה� שה� ח
  .'תניא'או ' תנו רבנ�': ופתיחת�

  

וה� בבחינת פרט ועוללות שנשמטו מקובצי , אמנ� יש קצת ברייתות על ש� אמוראי� המחזיקות ג� פלוגתות ושמות תנאי�
  :ברייתות אלו מתחלקות לכמה מיני�. לבעלי התלמוד על ידי האמוראי� שבשמ� הוזכרוהברייתות העתיקות ונודעו 

  

ברייתות הדנות בעניני� שאינ� שנויי� . ג... ברייתות השונות הלכות שלא נשנו במשנה. ב... ברייתות המשלימות את המשנה. א
  ...בברייתות סתמיותברייתות השונות נוסח אחר למחלוקות או לדעות התנאי� שנקבעו . ד... במשנה

  

. ואילו רוב הברייתות על ש� אמוראי� אי� בה� שמות תנאי� ונתחברו ונערכו בזמ� מאוחר, מעטות ה�, ברייתות אלו כמו שאמרנו
שכ� ידוע שאי� . אמוראי� הרבה לא החשיבו הברייתות על ש� אמוראי� כדר' שהחשיבו הברייתות הסתמיות: יתר על כ�

אבל יש שאמוראי� . ודר' התלמוד להקשות על דבריה� מ� הברייתות הנוגדות לה�, על ברייתותהאמוראי� רשאי� לחלוק 
חולקי� על ברייתות שנשנו על ידי אמוראי� וא� התלמוד אינו מקשה עליה� מברייתות אלו אלא מביא אות� יחד ע� מאמרי 

', עשה וכו –ני רב יחזקאל עשה כדברי בית שמאי ת: א, ברכות יא: לדוגמא. האמוראי� כדר' שהוא מביא מחלוקות בי� האמוראי�
  ...לא עשה ולא כלו�, רב יוס� אמר עשה כדברי בית שמאי

  

תניא נמי ' אמר רב נחמ� תנא דבי שמואל וכו: א, ערובי� פו: וכ� מוצאי� שהביאו ראיה מברייתא סתמית לברייתא על ש� אמורא
  .מכא� שלא העריכו הברייתות של האמוראי� כברייתות הסתמיות. לא לתני רמי בר יחזקא, וכ� ראיה בסוכה כו', הכי וכו

  

נראה משו� שאמוראי� , טעמו של הדבר שברייתות על ש� האמוראי� לא היו חשובות הרבה בעיני אמוראי� כברייתות גמורות
שיש בה� ג� דעות לפיכ' הרשו לעצמ� אמוראי� לחלוק עליה� מאחר , שוֵני הברייתות הוסיפו עליה� את דבריה� ושיטותיה�

אמר : כגו�, שאמוראי� אמרו מאמר זה וא� שנו כ' בברייתות שלה�, וזהו שאמרו כמה פעמי�. והוספות של השוני� והמסדרי�
  ...)...ב, שבת כד(חזקיה וכ� תנא דבי חזקיה 

  

השתא דאמר : א ,א ובביצה כט, כמו שאמר אביי בבבלי שבת נד, אבל פעמי� חולקי� האמוראי� עצמ� על הברייתות שלה�
וכ� , )שלמעשה לא יורו כמשנתו(שמואל הלכה למעשה אתא לאשמעינ� , )מותר(ותנא דבי שמואל טפחיי� ) אסור(שמואל טפח 

  ...כדר' האמוראי� הראשוני� שפסקו פעמי� נגד סת� משנה וברייתא, )ששנה(אי� הלכה כאותה משנה , )א, ערובי� י(אומר לוי 
  

' תניא כוותיה דר': ולא אמרו, כ' לא הביאו בבבלי ראיה מה�, לו על האמוראי� החולקי� עליה�כש� שלא הקשו מברייתות א
אלא במקומות שברייתות הללו , חייא וכיוצא בו' דתני ר', תניא נמי הכי'ובמקו� שאי� מחלוקת אמוראי� לא אמרו ', פלוני

' פלוני וכ� תני ר' אמר ר: ופעמי� הרבה אמרו...)... א, ת כשב(פלוני ' חייא לסיועיה לר' תני ר: מסייעות לאמוראי� אמרו פעמי�
  ...פלוני

  

לפני ' התנאי�'כל מה שאמרנו על ערכ� של הברייתות שהובאו על ש� אמוראי� כוחו יפה א� לגבי הברייתות שהרצו 
  ...האמוראי�

  

וראי� ששנו במפורש במשנה או וכ� מוצאי� באמ... אלו נאמר במפורש שה� הוסיפו במשנת� מדברי האמוראי�' תנאי�'על 
  ...בברייתא את פירוש� של האמוראי� שלפניה� למשנה

  

שכ� רוב� מפרשות ומשלימות את , שתוכ� הברייתות על ש� האמוראי� וצורת� מעידי� עליה� שה� חדשות) 28' עמ(אמרנו למעלה 
א� לשו� הברייתות וסיגנונ� . רייתות עתיקותהמשנה או ברייתות אחרות ומיעוט� מחזיקות הלכות חדשות שלא נידונו במשנה ובב

  ...מראי� על דר' הפרשנות שבתקופה מאוחרת
  

  :שמעו� ותנאי� אחרי�' ישמעאל ושל ר' ברייתות של בית ר
  

' תני ר'ובירושלמי ה� מובאות בלשו� ' ישמעאל' תנא דבי ר': ישמעאל בש�' בבבלי מובאות ברייתות מיוחסות לבית מדרשו של ר
כפי שהוא אומר לגבי ברייתות שעל ש� אמוראי� ... ישמעאל' פלוני וכ� תנא דבי ר' אמר ר: עמי� אומר הבבליפ. 'ישמעאל

וכ� . מעובדה זו כבר אפשר להסיק שברייתות אלו שוות בערכ� לברייתות על ש� אמוראי� שביררנו טיב� למעלה). 33' למעלה עמ(
ובייחוד חשובה העובדה ). ש"ע, א, חולי� קלב(ומרימר פסק כמות�  ישמעאל' נמצא שחולקי� אמוראי� בהלכה על תנא דבי ר

  ...כש� שלא נזכר בברייתות שעל ש� אמוראי�, ישמעאל בבבלי וירושלמי לא נזכר שו� תנא' שבברייתות של ר
  

. רי� סתמיי�אלא דרשות ומאמ, ישמעאל שאי� בה דעות ומחלוקות תנאי�' מציי� ברייתא של בית ר' ישמעאל' תנא דבי ר'הביטוי 
' ישמעאל וכו' דתנא דבי ר' ישמעאל סבר וכו' וא� ר: ואמרו, ישמעאל ושיטתו' לפיכ' סברו בבבלי שהתנא לא שנה אלא דעת ר

וכ� העיר ). א, זבחי� נב(ישמעאל ' תרי תנאי ואליבא דר: ישמעאל ותירצו' ישמעאל על תנא דבי ר' והקשו מר, )א, בבא בתרא כה(
א על הסתירה שבי� , כמו שהעיר כז, ישמעאל' ישמעאל לתנא דבי ר' על הסתירה שבי� ר) שהובא למעלה( ב, אביי בקידושי� לז

  ...ש"עי, ישמעאל זה' ישמעאל זה לבי� תנא דבי ר' תנא דבי ר
  

מעו� ב� ש' תני ר'כוחו יפה ג� לגבי הקבצי� על ש� תנאי� המכוני� ' ישמעאל' תני ר'ו' ישמעאל' תנא דבי ר'מה שביארנו בעניי� 
וה� , בקבצי� אלו לא הוזכר שו� תנא. ועוד, בבבלי' אליעזר ב� יעקב' תנא דבי ר': או, בירושלמי' אליעזר ב� יעקב' תני ר', 'יוחי

  ...ישמעאל ולברייתות של האמוראי�' דומי� לברייתות של בית ר
  

כ� כברייתות של האמוראי� ואינ� חשובות שמעו� וכיוצא בה� ער' ישמעאל ודבי ר' נמצאנו למדי� שהברייתות של תנא דבי ר
  .כברייתות גמורות

  ]28,43' עמ, אלבק' ח, מבוא לתלמודי�: מתו'[


