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  .ז ד� סוכה
  ?תמה ה השיטות השונות בסוגיא היכ מעמיד את הטפח של הדופ השלישי

  
  ?תהיכ מעמיד את הטפח של הדופ השלישי  

  1 בצמוד לאחת מראשי הזוית של שתי הדפנות$מעמידו כנגד היוצא   לרב ושמואל בש� לוי
  2י הזיותטפחי� מאחת מראש' עושה טפח שוחק ומעמידו תו) ג  ל"לריב/ סימו ' לר

   שיהיה צורת הפתח$חצאי� וית* קנה למעלה ' את הטפח יחלק לב  3בסתמא
  4 שיהיה צורת הפתח$ונות* קנה למעלה , חצאי�' יכול לחלק הטפח לב  ללישנא קמא

  
  לרבא

  עושה עוד צורת הפתח, מלבד מה שעושה טפח כנגד היוצא  לאיכא דאמרי
  

  ?שיתיהיכ מעמיד הטפח של הדופ השל, ל זה ששתי דפנותיה זה מו�סוכה העשויה כמבוי 
  

  ?היכ מעמיד את הטפח של הדופ השלישית  
  מקומות של סיו� הדפנות' באחד מד, מעמידו איפה שירצה  לרב יהודה

  5ל"מקומות הנ' טפחי� באחד מד' ומשהו ומעמידו תו) ג' עושה פס ד  ל"לריב/ סימו ' לר
  

                                                           
י שיטה את הטפח "ופירושו לפי הציור ברש, ש תוררב כהנא ורב אסי הקשו שיעמידו ברא 1

 וכ) פירש $, ות כדי שיראה כנגד שתי הדפנותלהמחובר לאחת הזיות בזוית של ארבעי� וחמש מע
, הדפנות' י שיעמיד אותו מול אמצע הזוית של ב"אכ* בראשוני� מבואר בדעת רש. ל"המהרש

  .ית* את הטפח בקר* דרומית מערבית, וכגו* א� עשה דופ* בצד מזרח ובצד צפו*
 .י די* לבוד" ע$טפחי� ' ובאופ* זה יש לנו רוב דופ* של ז 2
, אכ* בערו) מבואר ששתי הלשונות נחלקו מה אמר רבא, פירושי�' מהסוגיא שיש כא* גכ* נראה  3

 .פירושי�' ואי* כא* אלא ב
 .ל או שיעשה את הטפח צורת הפתח"כלומר או שיעשה טפח כנגד היוצא וכנ 4
ולא סגי בטפח שוחק שיהיה רוב ', ומה שהצרכנו כא* פס ד, י זה יש כא* דופ* שבעה ממש"שע 5

שיש לנו שתי דפנות כהלכת* סגי  $שתי הדפנות נתונות בזוית מתי שש', ביארה הגמ. לעילדופ* כד
 .'דפנות כהלכת* צרי) פס ד'  שאי* כא* ב$אול� בשתי דפנות זו מול זו , להו בטפח שוחק


