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  'במתניתא תנא'
  

רוב� : שוות בתכונת� לברייתות שביארנו טיב� עד כא� 'במתניתא תנא'הברייתות המובאות בבבלי בש� 

ופעמי� , חלק גדול מה� הובאו כאחת ע� פירושי� ומימרות של אמוראי�, אי� בה� שמות של תנאי�

פעמי� אי� .. .הרבה חולקי� האמוראי� על הברייתא ואי� התלמוד מקשה על הסתירה שביניה�

... האמוראי� מכריעי� על פי ברייתא זו ואומרי� שצריכי� לצאת ידי חובת הדעה האחרת של אמורא

  ...ולא עוד אלא שהגמרא מעדיפה פירושו של שמואל מפירושה של המתניתא

הוכחה ברורה שאי� התלמוד משווה ערכה של המתניתא לערכ� של ברייתות אחרות יש להביא מ� 

תניא 'שמביא התלמוד ברייתא כזו ביחס לברייתא אחרת אי� הוא משתמש במונח הרגיל  העובדה שבזמ�

  ... 'במתניתא תנא'אלא בלשו� הצעה ) שנויה בברייתא אחרת(' איד"

תני רב יוס% ארבע : ב, שבת כ. כנגד ברייתות של אמוראי�' במתניתא תנא'וכ� הוצעו ברייתות בלשו� 

  ...'במתניתא תנא א% וכו' מדורות וכו

אינ� ברייתות גמורות אלא שוות ' במתניתא תנא'מכא� אנו למדי� שא% הברייתות המובאות בלשו� 

  .במעלה ובזמ� לברייתות של האמוראי�
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  'תנא'
  

  ...מחזיקות תוספות ופירושי� קצרי� למשנה או לברייתא' תנא'רוב הברייתות המובאות בש� 

הלכות חדשות שלא נזכרו לא במשנה ולא בברייתא ' תנא'פעמי� הרבה יש בברייתות המובאות בלשו� 

  ...סתמית

  ...ויש שהברייתות מכילות פירושי� ודרשות קצרות למקרא ורוב� באגדה

הוספות למאמרי אמוראי� או לסיפורי� שלא נמסרו כלל ' תנא'אמנ� בכמה מקומות נמצאות בלשו� 

כ� נית� לומר שהברייתות בלשו�  ...ופעמי� הסיפורי� ה� מימיה� של האמוראי� הראשוני�, כברייתות

  ...ונתחברו בתלמוד למאמרי האמוראי� ולסיפורי� הללו) 'בעלמא'(נשנו במקור� בפני עצמ� ' תנא'

  ...א% על פי שאינה נובעת מברייתא, מציי� א% תוספת שנמסרה סת�' תנא'ומסתבר שהמונח 

, חדשות ה� והאמוראי� לא ראו בה� ברייתות ממש' תנא'ובאמת אפשר להוכיח שברייתות הרבה בש� 

עית היא מוטלפי ש, את השוני� ברייתא כזו לרב קיל .ושוות ה� בערכ� לברייתות שדיברנו עליה� עד כא�

ונושאי� ונותני� עליה כמו על מאמר של אמורא , )א, נדה לא(אביי דחה אותה  ,...)ב, שבת קכ(לדעתו 

' דברי ר'הוזכרו דעותיה� לא נאמר  �וא. שא% ברייתות אלו אי� בה� שמות תנאי�, ועוד). ב, כתובות ז(

  ...התנאי�ראי� בלשו� זו שיטות וכדר" שמסרו האמ, פלוני' אלא תנא משמיה דר', פלוני

יש ששוני הברייתות לקחו ממקורות ישני� דעות , א% על פי שאמרנו שהברייתות הללו חדשות ה�

  ...התנאי� וסיפחו את תמצית� כתוספות למשניות

ה� בדר" כלל מאוחרות ומחזיקות פירושי� ותוספות למשנה ' תנא'הברייתות בש� : כללו של דבר

אבל פעמי� שאבו שוני הברייתות ממקורות . ""� ודרשות לתנוכ� פירושי, וג� הלכות קצרות, ולברייתא

מאות� המקורות העתיקי� באי� ג� רוב הנוסחאות . והוסיפו למשנה דעות התנאי� הראשוני�, ישני�

  .והתוספות החולקות על משנתנו הנמצאי� בברייתות אלו, האחרי� להלכות המשנה
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