
  וכיבמות 
  ; ישאנה לא זה הרי -  בעלה על בנדר האשה את שאסר החכם
  . ד"ב שהוא מפני, ישאנה -  בפניו שחלצה או מיאנה

 
  ? עסקינן במאי, ישאנה - התירה הא: ועלי וקושי דיוק מהמשנה

  
  ?חשידי מי, בתלתא ואלא        ? מתיר מצי מי חד, בחד אילימא
  ,ישאנה -  בפניו שחלצה או מיאנה: והתנן    , עמרם רב אמר אבין בר חייא' ר) אמר רב( והאמר
  ! דין בית שהוא מפני        !בשלשה נדרים התרת: תנא

  
 . מומחה ביחיד נמי הכא, מומחה ביחיד: יוחנן' ר אמר חסדא רב וכדאמר, בחד לעולם: תירוץ

 
: דתנן מהא ש"מ, לא -  בתרי הא, ד"דב טעמא. 'וכו שחלצה או מיאנה: עוד דיוק מהמשנה וקושי עליו

  ? זה לדבר חכמים חשו לא -  אשה גט ועל מקח שדה על החתומים עדים
  . 'בג מיאון: לן קמשמע, שנים בפני מיאון ד"ממ לאפוקי, לן קמשמע גופה היא :תירוץ

  
  ? שיוציא מהו, כנס: להו איבעיא: שאלה על המשנה

  פפי רב דבי זוטי רב להו תניו אשי רב  כהנא רב
  מוציא אינו -  כנס  מוציא -  כנס

  ? סברא או גמרא: אשי לרב רבנן ליה מרוא  
 לא זה הרי -  ונתגיירה כוכבים מעובדת, ונשתחררה משפחה הנטען: היא' מתני, להו אמר
  מפקינן לא ברננה נ"ה, מפקינן לא ברננה אלמא; מוציא אין -  כנס ואם, יכנוס

    
 שנתאלמנו או ונתגרשו, לאחרים שנישאו וכולן. להם לינשא מותרות -  ומתו נשים להם שהיו וכולם. 'מתני

 . לאחיהם או לבניהם מותרות וכולן. להם לינשא מותרות - 
  

  "כולם" –שלושת המקרים 
  אשתו את ישא לא -  נחתם ובפני נכתב בפני ואמר, הים ממדינת גט המביא
  אשתו את ישא לא -  הרגנוהו, הרגתיו, מת

  ישאנה לא זה הרי -  בעלה על בנדר האשה את שאסר החכם
 

! נתגרשו' אפי: והתניא, אשי לרב הלל רב ליה אמר; לא נתגרשו, אין מתו: דיוק מהמשנה וקושי עליו
  . קטטה הואי דלא הא, קטטה דהואי הא: קשיא לא: 1תירוץ 
 . היא דארגילה הא, הוא דארגיל הא: קשיא ולא, קטטה הואי דלא והא הא :2תירוץ 

 
  . 'וכו שנישאו וכולן

 דאי, כרבי דלא מתניתין, נימא; אגירושין וגירושין, אמיתה מיתה ד"קס: דיוק מהמשנה וקושי עליו
  ! חזקה הויא זימני בתרי: האמר, כרבי
  אגירושין וגירושין  אמיתה מיתה
  אשתו את ישא לא -  הרגנוהו, הרגתיו, מת
  כ היא מתחתנת עם מישהו והוא מת"אח

 ובפני נכתב בפני ואמר, הים ממדינת גט המביא
  אשתו את ישא לא - נחתם

  ז היא מתחתנת ומתגרת מאיש אחרא
  

 . אמיתה וגירושין, אגירושין מיתה, לא :תירוץ
 

  ? :דתנן מהא שנא מאי: קושי
  ובאחותה ובבתה באמה אסור -  האשה מן הנטען  לאחיהם או לבניהם מותרות וכולן
  דאזלן שכיחן נשי לגבי נשי  שכיחן לא גברי לגבי גברי
  אהדדי קפדי לא -  אהדדי שכיבתן אסרן דלא נשי  אהדדי קפדי - אהדדי שכיבתן דאסרן גברי

  ! נמי אביו, הכי אי: קושי    
   - מיניה אביו בזיז דלא בנו אבל, מיניה בניה דבזיז אביו' מיבעי לא, קאמר מיבעיא לא :תירוץ    
     . ל"קמ, לא אימא    


