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  .כד�  סוכה
  ?באופני	 דלהל� מה דינה 1מחצלת קני	 שעשאה בסת	
  

    לרב פפא  לרבא  להוה אמינא
  קטנה  גדולה  קטנה  גדולה  קטנה  גדולה 

  פסולה  כשרה  פסולה  כשרה  פסולה  כשרה   לתנא קמא
  פסולה  פסולה  כשרה  כשרה  ����  ����  אליעזר' לר

  
  ?)�סוג של קנה סו�(הא	 מסככי	 במחצלת קני	 ושל חילת 

  
  ארוגה   מעשה עבות וקליעה�גד!לה   

   דעשויה לשכיבה�פסולה   2כשרה  לרבנ�
  ז\כשרה  כשרה  דוסא' י ור"ישמעאל בר' לר

  
  ?ות דלהל� מטמאי	 רק בטמא מת או ג	 במדרסלהא	 מחצ

  
   �של אושא   

  מיוחדות לשכיבה
   �של טבריא   של שאר מקומות

  3דאינ� לשכיבה
  4ורות ממדרס וטמאות במתטה  דוסא' לר

  לחכמי	
  טמאות ג� מדרס  טמאות ג� מדרס  

  טהורות ממדרס וטמאות במת  
  

  :סוכה ד� כ
  למה משמשות מחצלות דלהל�

  
  5שק וספירא  של שע	 וגמי  
  להיות סל לקטניות  7להיות סל לפירות  6 מרזובלי�לרב אבדימי 

  להיות וילונות ונפות  להיות כיסוי לגגית שכר   מחצלות ממש�לריש לקיש 
  

                                                           
' אפי(ולכ� אי� מסככי� בה ,  מקבלת טומאה� דא� עשאה לשכיבה לא שנא גדולה ולא שנא קטנה', פי 1

וכל הנידו� בסוגיי� הוא בעשאה , כ לא שנא ומסככי� בה"ג, וא� עשאה לש� סיכו�). שאי� לה בית קיבול
 .בסתמא

 .ודאי לא עשאוה לשכיבה, שקניה קשי� ואינה ראויה כל כ� לשכיבהדכיו�  2
, פ שאר טומאות מגע יש בה� כגו� טומאת מת"ועכ. דכיו� שה� קשות לא היו משתמשי� בה� לשכיבה 3

' דוסא עצמו מודה לר' דבלא זה הרי ר, דהיינו שפה שעושה אות� ככלי קיבול, ומיירי שיש לה� גדנפא
 . והיינו שלא מקבלי� שו� טומאה� לסיכו� '  ושל חילת ראוי� אפיות של קני�ליוסי שמחצ

  .ל דכיו� שאי� הדר� לשבת עליה� בקביעות לכ� אינ� טמאות"ס 4
 .מה שעשוי משיער צואר וזנב הסוס כשמספרי� אותו אוספירא הו,  שעשוי מנוצה של עזי�שק הוא מה 5
 .דהיינו תרמילי� של רועי� 6
מ ראוי� "מ, ולא ראוי� להחזיק דברי� דקי�, תרמיל רועי� ה� גסי�דא" שנקבי השע� והגמי ב 7

 .לפירות גדולי�


