החוטט בגדיש
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...וכשחוטט מלמטה למעלה עד שמגביה את החלל עשרה אי זו עשייתה שאינו מתק אלא הדפנות ובדפנות לא
÷ :ìàðúð ïáøאע"ג דסכ דמעיקרא ליתא בעול וסכ דהשתא
אמרינ תעשה ולא מ העשוי והרי היא כשרה.
אית ביה משו תעשה ולא מ העשוי משו דכל דבהדי סככה אפילו סמו טובא סכ הוי אלא דהשתא קליש
ליה מלמטה הלכ שפיר דמי.
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...ואינו נ"ל פתרונו מפני שמוכיח שלמטה סמו לקרקע עשה אותו חלל טפח וכל העמרי הגדיש עליו והוא חטט
מלמטה למעלה וא כ עשה אינו נ"ל שהיא כשרה שהרי העמרי התחתוני הסמוכי לאר על אותו טפח
חלל סילק וחטט עד למעלה שהגיע לגובה י' טפחי והרי אות עמרי שהושמו למעלה מעשרה לא הושמו כ"א
לייבש ש ולא לש צל והוא יושב בצל ולמה היא כשרה .לכ נראה בעיני לפרש שכל הגדיש ִה ְג ִדיש כדי לייבש
ולמעלה בגגו של גדיש הניח חלל טפח ועשאו לש צל וזה האיש חטט מלמעלה למטה כדי לעשות לה דפנות
והסכ שלמעלה עומד ומפני זה כשרה שדומה לסוכה שאינה גבוהה עשרה וחקק בה גומא כדי להשלימה לעשרה.
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)ח( וחטט בה וכו' & בי שהיתה מתחלה החלל טפח בגובה ומאותו טפח עד האר היה מלא עומרי וחטט בה
מלמעלה למטה עד שעשה חלל י"ט ובי שהיתה חללה טפח למטה סמו לאר וממנה עד למעלה בגובה היה
מלא עומרי וחטט מלמטה למעלה עד שנעשה החלל גבוה י"ט בכל גווני כשרה:

"איכא דרמי ליה מירמא"
פורת יוס' :נראה דנפקא מינה בין שתי הלשונות דללשון ראשון דרב הונא קאמר לה מסברא אין להכשיר אלא בחוטט
מלמעלה למטה דנשאר הסכך כמו שהיו אבל ללישנא בתרא דאמר לה מחמת קושיא מתניתין וברייתא אפשר דגם החוטט
מלמטה למעלה ג"כ כשר כיון דקתני לה ברייתא בסתמא משמע דלעולם כשר רק אם היה שם חלל טפח במשך שבעה
דבשלמא רב הונא אפשר לומר דסמוך אמתניתין דמסתמא לא מכשרי אלא במה דודאי כשר שלא להוציא ממתניתין משא"כ
הברייתא אין סברא כ"כ לומר דסמוך אמתניתין וכיון דקתני סתמא כשר כשר בכל ענין.
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