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סוכה ד יב:

מדוע הסיכו דלהל פסול ,והא האיסור הוא מה"ת או רק מדרבנ ?
משנתנו :בחבילי קש וכו'
משו גזירת אוצר # 1דרבנ$
נתנ לש סיכו( #
גזירת אוצר דרבנ$
נתנ כל השנה #
תעשה ולא מ $העשוי מה"ת

במשנה לקמ  :החוטט בגדיש וכו'
משו תעשה ולא מ $העשוי  #מה"ת
חטט ונענע העומרי דלמעלה #
גזירת אוצר דרבנ$
חטט ולא נענע העומרי דלמעלה #
תעשה ולא מ $העשוי מה"ת

פשת שנמצא בתהליכי העיבוד דלהל  ,הא מסככי בו?

כשאינו מעובד כלל ! הוצני פשת
כשנשרה במי ! ספק הושני
כשנכתש במכתשת ! ספק הושני
כשנסרק במסרק ! אניצי פשת

לצד אחד בספק דרבה בב"ח לצד שני בספק דרבה בב"ח
3
כשרה
כשרה
ספק
4
ספק
5
פסולה

 1פי' ,דמצאנו שאמר ר' חייא בר אבא בש ר' יוחנ ,$שאסור לסכ( בחבילי קש וכו' ,גזירה שמא
יבואו להתיר בכה"ג שלא נת $את החבילות לש סיכו( ,דהא פעמי אד בא מהשדה וחבילתו
על כתפו ומניחה על גבי סוכתו כדי ליבשה ,ולבסו נמל( עליה לסיכו( ,שבכה"ג לא היה הסיכו(
אפי' לא לש צל ופסול מה"ת ,לכ $גזרו גזירת אוצר לאסור לסכ( בחבילי קש וכו'.
 2רב אשי חולק על מה שאמר ר' יעקב בש ר' יוחנ $שמשנה אחת טעמה משו גזירת אוצר
ומדרבנ $ומשנה אחת משו איסור דאורייתא דתעשה ולא מ $העשוי ,וס"ל ששתי המשניות מיירי
בשני האיסורי ,וכפי המקרי המבוארי להל .$אכ $ר' יוחנ $דייק מלשו $המשניות שכל אחת
מדברת באופ $מסוי דוקא .דהנה משנתנו אמרה "אי $מסככי בה # "$ולא אמרה "אינה סוכה",
ש"מ שמה"ת נחשבת סוכה אלא שרבנ $גזרו לאסור משו גזירת אוצר .ולכ( על כרח( שמיירי
במשנתנו במניח את החבילות לש סיכו( ולכ $אינו פסול מה"ת אלא מדרבנ] .$אכ $כתבו התוס'
)בד"ה אי ($דלא גרסינ" $אי $מסככי לכתחילה"  #דג בדיעבד הוא פסול מדרבנ .[$ואילו המשנה
לקמ $גבי חוטט בגדיש ,קתני "אינה סוכה"  #ומבואר שאינה סוכה ג מה"ת ,ולכ $על כרח( מיירי
בלא נענע את העומרי דלמעלה לצד הסכ( ,ולכ $פסולה ג מה"ת ,ולא רק משו גזירת אוצר.
 3דה גידולי קרקע ,ואינ ראוי לקבל טומאה ,ולכ $שפיר מסככי בה.
 4ר' יוחנ $אמר "והושני פשת $איני יודע מהו" ,כלומר ,ר' יוחנ $אומר שאינו יודע מה די $הושני
פשת $הא ה כשרי כהוצני או פסולי כאניצי .והוסי רבה בר בר חנה להסתפק עוד בדברי ר'
יוחנ $עצמו ,ואמר "והושני עצמ $איני יודע" ,כלומר ,איני יודע למה קורא ר' יוחנ $הושני ,הא
הוא קורא למה שכבר נכתש במכתשת ורק לא סורק הושני  #ובזה הסתפק לאסור ,אבל א אפי'
לא שרה אותו במי פשוט לו שמותר ,או שסובר ר' יוחנ $שהושני הוא ג מה שנשרה במי וג
א כתשו במכתשת ובשניה הסתפק לאסור.
 5ופירש"י הטע משו שראויה להטמא בנגעי ,והדי $הוא דאי $מסככי בדבר המקבל טומאה.
ותוס' )בד"ה באניצי( פירשו ,דהואיל וקרוב הוא לטומאה גזרו בו רבנ.$

