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  .נהד�  שבת
  ].ה ושמואל"תוד[? הא� תמה זכות אבות או ברית אבות

  
  ברית אבות  זכות אבות  

   תמה:לשמואל  לרבינו ת�
   לא תמה:יוחנ�' לר

   ואותה אנו מזכירי� בתפלה לא תמה 
   ואלו דברי שמואל  תמה :לרשעי�  י"לר

  1יוחנ%'  ואלו דברי ר  לא תמה :לצדיקי�
       

  
  :שבת ד� נה

  ? או שיש מיתה בלא חטא ויסורי� בלא עו��� דלהל� מתו מחמת חטא� הא� אנשי
  

  כלאב, ישי, עמר�, בנימי�  משה ואהר�  
  בחטא�  בחטא�  לרב אמי

        בלא חטא  לברייתא דמלאכי השרת
  2 בעטיו של נחש בלא חטא   בחטא�  שמעו� ב� אלעזר' לר

  
  ?פ יומי לה, שלא חטא ראוב�מי ה� הסוברי� 

  

  מה סברת�  
  , רב� גמליאל, ש ב� אלעזר"ר, שמואל בר נחמני' ר

  ירמיה בר אבא' רבא ואמרי לה ר, אליעזר המודעי' ר
  שלא חטא

  שחטא  יהושע' ר, אליעזר' ר
  

  ?3הא� בני עלי חטאו לשכב את הנשי�
  

  פנחס  חפני   
  לא חטאו  שמואל בר נחמני' לר

  לא חטא  חטא  לרב
  

                                                           
 ,"מאימתי תמה זכות אבות"' דלקמ% בשאלת הגמ, ראיה לזהו. יוחנ%' ז לא פליגי שמואל ור"ולפ 1

ואי* אמר כא% שבשעת החורב% , והוא הרבה קוד� החורב%, יוחנ% שהוא מימי חזקיה' פירש ר
 ועליה� ', כמבואר בגמאלא על כרח* שבשעת החורב% מיירי על הצדיקי�, "תחו% זכות אבות"

וכ% מוכח נמי . ולרשעי� תמה כבר מימי חזקיה, שבשביל� לא תמה  " תחו% זכות אבות"אמר 
  .לעול� זכות אבות קיימת ולעול� אנו מזכירי� אותה: תא הת�י דא,מויקרא רבה

ואי% יסורי� בלא , )שוגג (אי% מיתה בלא חטא "אמי שאמר ד' דברי רלבתיובתא ' והסיקה הגמ 2
, )ל שמשה ואהר% מתו בלא חטא"דס(ולק עליו דהרי בי% תנא דמלאכי השרת ודאי ח, )"מזיד (עו% 

ה "בד(' וכתבו התוס). מתו בעטיו של נחש בלא חטא' ל דד"דס(א ודאי חולק עליו "ובי% רשב
דלא ' מ הסיקה הגמ"מ,  לא איתותב " אי% יסורי� בלא עו%"אמרי ד'  דהג� שמה שאמר ר,)מ"וש

  . כוותיה לגמרי
 .ע חטאו"% קדשי� לכושבחטא של בזיו, )ה כל"בד(' כתבו התוס 3


