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  . טפח אפילו ושלישית, כהלכת
 שתי�: חכמי�
  

  . טפח אפילו ורביעית, כהלכת
 שלש: שמעו
 רבי
  

  

  ?קמיפלגי במאי
  

  

  :1אפשרות 
  


 שתי�. תלתא להו פשו � לגופיה חד דל, ארבע כא
 הרי � בסכות בסכת בסכת, למסורת א� יש: סברי רבנ

  . אטפח ואוקמה, לשלישית וגרעתה הלכתא ואתאי, כהלכת

. ארבע להו פשו � לגופיה קרא חד דל, שש כא
 הרי � בסכות בסכות בסכות: למקרא א� יש: סבר שמעו
 ביר
  . אטפח ואוקמתה לרביעית וגרעתה הלכתא אתאי, כהלכת
 שלש

  

  :חכמי�
  .דפנות 4 –) בסכות, בסכת, בסכת( יש א� למסורת. 1
  .דפנות 3ולכ$ נותרנו ע� , פסוק אחד נצר! לגופו. 2
  .דפנות ושלישית אפילו טפח 2: ולכ$, תלמשה מסיני מיעטה את הדופ$ השלישיהלכה . 3

  

  :שמעו$' ר
  .דפנות 6 –) בסכות, בסכות, בסכות( יש א� למקרא. 1
  .דפנות 4ולכ$ נותרנו ע� , פסוק אחד נצר! לגופו. 2
  .דפנות ורביעית אפילו טפח 3: ולכ$, הלכה למשה מסיני מיעטה את הדופ$ הרביעית. 3

  

  
  

  :2שרות אפ
  

  .סככה לא בעיא קרא: ומר סבר, סככה בעיא קרא: מר סבר; והכא בהא קמיפלגי, דכולי עלמא יש א� למקרא
  

  :חכמי�
  .דפנות 6 –) בסכות, תובסכ, תובסכ( קראיש א� למ. 1
  .דפנות 4ולכ$ נותרנו ע� , פסוק אחד נצר! לגופו. 2
  )�"פ ביאור המהר"ע(.    דפנות 3ו ע� ולכ$ נותרנ, דופ$ אחת מפסוקי� אלו מלמדת שצרי! סכ!. 3

  .דפנות ושלישית אפילו טפח 2: ולכ$, תהלכה למשה מסיני מיעטה את הדופ$ השלישי. 4
  

  :שמעו$' ר
  .דפנות 6 –) בסכות, בסכות, בסכות(יש א� למקרא . 1
  .דפנות 4ולכ$ נותרנו ע� , פסוק אחד נצר! לגופו. 2
  .כי זו המשמעות הבסיסית של סוכה, הצור! בסכ! כבר ידוע. 3
  .דפנות ורביעית אפילו טפח 3: ולכ$, הלכה למשה מסיני מיעטה את הדופ$ הרביעית. 4

  

  
  

  :3אפשרות 
  

כי אתאי : ומר סבר, לגרע �כי אתאי הלכתא : מר סבר; והכא בהא קמיפלגי, דכולי עלמא יש א� למסורת
  .להוסי� �הלכתא 

  

  :חכמי�
  .דפנות 4 –) בסכות, בסכת, כתבס( סורתיש א� למ. 1
  .דפנות 3ולכ$ נותרנו ע� , פסוק אחד נצר! לגופו. 2
  .דפנות ושלישית אפילו טפח 2: ולכ$, תאת הדופ$ השלישי ההלכה למשה מסיני מיעטה. 3

  

  :שמעו$' ר
  .דפנות 4 –) בסכות, בסכת, בסכת( סורתיש א� למ. 1
  .תדפנו 3ולכ$ נותרנו ע� , פסוק אחד נצר! לגופו. 2
  .דפנות ורביעית אפילו טפח 3: ולכ$, טפח לדופ$ רביעית ההלכה למשה מסיני ריבתה. 3

  

  
  

  :4אפשרות 
  

דורשי
 : מר סבר; והכא בדורשי
 תחילות קמיפלגי, ויש א� למסורת, לגרע �דכולי עלמא כי אתאי הלכתא 
  .אי
 דורשי
 תחילות: ומר סבר, תחילות

  

  :חכמי�
  .דפנות 4 –) בסכות, תבסכ, בסכת( סורתיש א� למ. 1
  ))חננאל*פ רבינו"ע(    .דפנות 3ולכ$ נותרנו ע� , ולא נית$ להשתמש בו לדרשה ,פסוק אחד נצר! לגופו. 2

  .דפנות ושלישית אפילו טפח 2: ולכ$, תהלכה למשה מסיני מיעטה את הדופ$ השלישי. 3
  

  :שמעו$' ר
  .דפנות 4 –) בסכות, בסכת, בסכת( סורתיש א� למ. 1
  .דפנות 4אז נותרנו עדיי$ ע� , נית$ להשתמש בו א+ לדרשהכ$ ו, וק אחד נצר! לגופופס. 2

  .דפנות ורביעית אפילו טפח 3: ולכ$, הלכה למשה מסיני מיעטה את הדופ$ הרביעית. 3


