
'כתנאי לימא'

(  ב"מ ע)ברכות 

 .'וכו שהכל אמר אם כולן ועל

  .ויין פת אפילו :אמר יוחנן ורבי ;היין ומן הפת מן חוץ :אמר הונא רב ,אתמר

  .יצא - שבראה המקום ברוך זו פת נאה כמה ואמר פת ראה :כתנאי נימא

  רבי דברי ,יצא - שבראה המקום ברוך זו תאנה נאה כמה :ואמר תאנה ראה

  יצא לא - בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל :אומר יוסי רבי ;מאיר

!מאיר כרבי דאמר יוחנן ורבי ,יוסי כרבי דאמר הונא רב ,נימא .חובתו ידי

  היכא אלא - התם מאיר רבי קאמר לא כאן עד ;מאיר לרבי אפילו דאמרי אנא :הונא רב לך אמר

 .מודה מאיר רבי אפילו - דפת שמיה מדכר קא דלא היכא אבל ,דפת שמיה מדכר דקא

 משום אלא - התם יוסי רבי קאמר לא כאן עד ,יוסי לרבי אפילו דאמרי אנא :לך אמר יוחנן ורבי

.מודה יוסי רבי אפילו - רבנן דתקינו בדברו נהיה שהכל אמר אבל ,רבנן תקינו דלא ברכה דקאמר



'כתנאי לימא'

(ה העובד"ב ד"ע מאקידושין )' תוס

... דאמוראי בפלוגתאתנאי  דפליגיאין סברא לומר ... 

(ח/א שני שער) עולם הליכות

  אמורא דהך במילתיה פליגי תנאי דהני לימא מי ל"ר כתנאי לימא כל

  האמורא שיאמר מילתא ליה ודחיקא ,אמוראי דהנך בפלוגתייהו או

 בהדיא לימא הלכה לפסוק שאם] הוא עלמא ככולי דלא סתם דבר

  אליבא משמע סתם פליגי או סתם למלתיה ומדקאמר ,כפלוני הלכה

  מר כלומר כתנאי לימא ואומר מתמה קא הכי ומשום [הוא ע"דכ

.עלמא ככולי דלא וחד חד כל ואתי כפלוני דאמר ומר כפלוני דאמר



'תנאי כהני תנאי הני נימא'

  (א"ע לט) גיטין

  בשערו מועלין :אומר גמליאל בן שמעון רבן ,בו מועלין אין - עבדו המקדיש

  ,קמיפלגי ליגזז העומד בשערו והכא ,דמי כמקרקעי עבדא עלמא דכולי ...

  .דמי כגזוז לאו :סבר ומר ,דמי כגזוז :ס"מ

  ואינן כקרקע שהם דברים יש :אומר מ"ר ,דתנן ;תנאי כהני תנאי הני ,לימא

  והלה ,לך מסרתי טעונות גפנים עשר ?כיצד ,לו מודים חכמים ואין ,כקרקע

 הרי לקרקע המחובר כל :אומרים וחכמים ,מחייב מ"ר - חמש אלא אינן אומר

  דרבי ,בינייהו איכא ליבצר העומדות ענבים :חנינא 'בר יוסי ר"וא ;כקרקע הוא

  !דמיין כבצורות לאו :סברי ורבנן דמיין כבצורות :סבר מאיר

  מיכחש דקיימין דכמה ,בענבים אלא התם מ"ר קאמר לא כאן עד ,מאיר רבי תימא 'אפי

.משבח אשבוחי דקאי כמה הכא אבל ,כחישי



'תנאי כהני תנאי הני נימא'

(?הנגיד שמואל 'ר) התלמוד מבוא

  למסדר ששואל אפשר המשנה כולם הם אם •

  פלוני ולימא יחד מחלוקתם חיבר לא למה המשניות

.כן אמרו ופלוני

.הלכה פסק לענין אפשר בברייתא הוא ואם •


