
התנא10מחלוקות ננס בן שמעון רבי  מחלוקות10  (בן ננס)התנא רבי שמעון בן ננס  

אומר  ל מקו  שחייבין  רבי עקיבא ש בן ננס רמהי ן מו יאין אותו מן ההי ל ומן האול  ומבין האול  ולמ בח  ברי 
אומר מקו   רבי שמעוןעל   ונו  רת ועל ש  תו ח את מש  מו יאין אותו ושאר  ל המקומות  ו ין עליו  ס תר 

שהתירו ל  ח מי  משל  נתנו ל  שלא התירו ל  אלא משו  שבות

עירובין
ב:ק 

וקאמרי   ולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן  תובת בנין   רין וה א ב תובה נעשית מותר לחברתה והוא 
סבר אין  תובה נעשית  ומרסבר  תובה נעשית מותר לחברתה והוא ה ין לבעל חוב  מרה ין לבעל חוב קמי ל י 

מותר לחברתה והוא ה ין לבעל חוב

 תובות
ב: 

סבר אחת בחייו ואחת במותו אין  ומרסבר אחת בחייו ואחת במותו יש להן  תובת בנין   רין   מר בהא קא מי ל י
להן  תובת בנין   רין

 תובות
ב: 

אומר י ולין בני הראשונה לומר לבני השניה בני בעלת חוב את   לו  בן ננס תניא מתו אחת בחייו ואחת במותו 
אומר  בר ק  ה נחלה מל ני בני הראשונה ונ לה ל ני בני השניה עקיבא  ר תובת אמ   ו או 

 תובות
ב: 

  נשי  ומת הראשונה קו מת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית וראשונה נשבעת לשניה  מי שהיה נשוי
אומר ו י מ ני שהיא אחרונה נש רת א   בן ננסושניה לשלישית ושלישית לרביעית והרביעית נ רעת שלא בשבועה 

היא לא ת רע אלא בשבועה היו יו אות  ולן ביו  אח   ל הקו מת לחברתה א ילו שעה אחת   תה

 תובות
ב:  

לית ליה  אביי  ק תל ק ני   אביי אמר  אביי קשישא אי א בינייהו  תני אביי קשישא יתומי  שאמרו   ולי  ואין  
אית ליה  אביי קשישאובן ננס קשישא 

 תובות
א:  

סבר חיישינן  מרנ אמר רבה בר אבוה   ולי עלמא מה ש בה לא  בה וה א בחיישינן שמא ת סי  קמי ל י  אמר ר
סבר לא חיישינן שמא ת סי  ומרשמא ת סי  

 תובות
א:  

 ק תובבעל חוב מאוחר שק   ו בה קמי ל י    ון שנמ את אחת מהן ש ה שאינה שלו במאי קמי ל י אמר שמואל
סבר מה ש בה  בה  ובן ננססבר מה ש בה לא  בה 

 תובות
א:  

אומר הול  ממ ר ורבי עקיבאאומר הול   שר  בן ננסהשלי  עליו עב    י ין
ב: א

אומר אין משלימין  ע ר בן ננס נסה ב   קרח ת א מ ה ומ ה ו ל ה ר י  האלו בה    קרח ה ל משלימין עליו  ברי 
עליו אלא קרובי  הראויין להעי  במקו  אחר ואי הו    קרח  ל שקשריו מרובין מע יו

 י ין
ב: א
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