
SJABBAT SJALOM

Uitgave: Zwi Goldberg – P.O.Box 3220 – Netanya 42132 – Israël – E-mail: zwigold@netvision.net.il 1

Sjabbat Weekblad voor Nederland

Het Soekot feest (Loofhuttenfeest) valt dit jaar op 3 tot 11 oktober (buiten Israël)

Soekot kort samengevat
Soekot of Loofhuttenfeest (Hebreeuws: סוכות or ּכֹותֻס ) is een feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt
herdacht dat de Joden veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van G-d rondtrokken
waarbij ze verbleven in tenten of hutten.
Soekot, dat een vreugdevol feest is, wordt beschreven in Wajjikra (Leviticus) 23:33-43, waarin de Joden
wordt opgedragen dit feest elk jaar te vieren.
Soekot is een pelgrimsfeest. Toen de Tempel nog bestond vierde men dit feest ook daar, door aan G-d
dankoffers voor de laatst binnengebrachte oogst te brengen.
Het feest begint op de 15e van de maand Tisjrie van de joodse kalender, d.w.z. in de periode van eind
september tot eind oktober.
De twee dagen die volgen op Soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret en Simchat Thora. (in
Israël worden beide feesten op één dag gevierd.) Vaak worden deze dagen ook nog tot Soekot gerekend.

De soeka
Op de eerste twee dagen van Soekot (buiten Israël, in Israël alleen de eerste dag) wordt er niet gewerkt.
Volgens het gebod dient men in hutten te verblijven, hiervoor wordt vaak een hut (Hebreeuws: soeka,
meervoud: soekot) in de tuin of op het balkon gemaakt. Men vervult het gebod door alle maaltijden tijdens
het feest in de soeka te eten en door er ook in te slapen. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte
van bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt, niet van ander materiaal, zoals kunststof. Verder
zijn er nog andere eisen die aan het opzetten van de hut worden gesteld. De hut wordt verder versierd met
vruchten en slingers en platen.

Loelav zwaaien
Volgens Wajjikra (Leviticus) 23:40-41 moeten er vier producten van bomen, arba'a miniem genoemd, wor-
den gebruikt om daarmee zeven dagen lang voor God vreugdevol te zijn. Deze vier boomproducten zijn:

 hadassiem - drie mirtetakken
 arawot - twee beekwilgtakjes
 loelav - een palmtak
 etrog - een geurige citrusvrucht

Hadassiem, arawot en loelav worden tezamen gebundeld terwijl men de etrog er tegenaan houdt. De bedoe-
ling is dat men tijdens het lezen van bepaalde Psalmen op Soekot naar alle windrichtingen zwaaiende bewe-
gingen met deze bundel maakt. De symbolische betekenis hiervan is dat men G-d vraagt voor al het groen te
zorgen. Deze zwaaiende beweging staat bekend als het loelav zwaaien.
Ook in de synagoge wordt met deze bundel gezwaaid: men loopt er al zwaaiend mee rond een Torarol. Dit
doet men elke Soekotdag en op de laatste - de zevende - dag, Hosjana Rabba, doet men dit zelfs zeven maal.
Deze arba'a miniem symboliseren verschillende eigenschappen van het Joodse volk:

 de etrog is geurig en smaakvol: dit slaat op die Joden die zowel de Tora bestuderen als deze ook
toepassen

 de loelav is geurloos maar wel smaakvol: dit slaat op die Joden die wel Tora bestuderen, maar die
deze slechts gedeeltelijk toepassen.

 de hadassiem zijn geurig maar smaakloos: dit slaat op die Joden die niet aan Torastudie doen maar
maar zich wel aan de geboden houden

 de arawot missen beide: dit slaat op die Joden die noch de Tora bestuderen, noch hem toepassen

Echter, vanwege het feit dat ze alle vier tezamen worden genomen vult de een aan wat de ander mist en
zodoende symboliseert de bundel de eenheid van het Joodse volk.
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Soekot: het oogstfeest van de vreugde
Door Dina Coopersmith (Aish.com)

Waarom is vreugde de essentie van Soekot?

Het Soekot-feest wordt „de tijd van onze vreugde” genoemd. Wanneer Tora deze feestdag beschrijft, worden
we in het bijzonder aangemoedigd: „En jullie zullen je zeven dagen verheugen voor Hasjem, jullie G-d.”

(Wajjikra 23:40)

Iedere feestdag heeft een speciale energie die de dag het best samenvat – Pesach is de „tijd van de vrijheid”
en Sjavoeot „de tijd van dat Tora gegeven wordt.” Wat is er zo speciaal aan Soekot dat het zoveel
vreugdevoller is dan andere feesten? Het is natuurlijk meer dan een gevoel van opluchting dat we voelen na
de ernst van de „Ontzagwekkende dagen” en het vasten van Jom Kippoer.

SOEKOT IN DE WOESTIJN

Tora geeft ons de volgende reden waarom we een soeka moeten bouwen en daarin moeten wonen:

„…zodat jullie nakomelingen zullen weten dat Ik de Israëlieten in hutten heb laten wonen, toen Ik hen
uit het land Egypte gevoerd heb.”

(Wajjikra 23:43)

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit weer een feestdag is die de uittocht uit Egypte moet gedenken en
met name de manier van huisvesting tijdens onze rondzwervingen door de woestijn en de bescherming die
we daarbij kregen. Sommige commentatoren zeggen dat het niet werkelijk hutten waren, maar wolken van
glorie die het Joodse volk beschermden tegen de elementen, en dat is wat wij ieder jaar weer nadoen en
ervaren tijdens de week van Soekot.

Zou in dat geval dit feest niet beter in het voorjaar gevierd worden, samen met Pesach – de tijd dat we
daadwerkelijk uit Egypte trokken? Waarom vieren we deze met de Exodus verbandhoudende feestdag in
Tisjrie, de eerste dag van de maand? (Een maand die toch al tamelijk vol is met feestdagen!) En waarom
veroorzaakt dit specifieke element van G-ds relatie met Zijn volk – de hutten en/of de wolken van glorie –
zo’n vreugde?

DE BRON VAN VREUGDE

„Vreugde komt uit een gevoel van volledigheid. Het tegenovergestelde is ook waar – als men iemand
verliest waar men een goede relatie mee had, en hij voelt dan een gemis, dan wordt hij ongelukkig en
rouwt.”

(Maharal, Netivot Olam, hfd. 18)

Wanneer we het gevoel hebben dat we iets missen, voelen we ons ongelukkig.

Misschien is Soekot de tijd van vreugde omdat we ons dan volledig voelen:

„Wanneer je de oogst van je graanschuur en wijngaard binnenhaalt, wees dan blij op je feestdag, jij en
je kinderen…”

(Devariem 16:13)

Komt onze vreugde van het gevoel dat we zoveel graan en fruit hebben en omdat we zoveel bereikt hebben
het afgelopen jaar, mankeert ons nu niets?

Het lijkt een vreemde manier om onze rijkdom te vieren door heel ons gevoel voor materiële stabiliteit achter
ons te laten en een tijdelijk hutje binnen te stappen, gemaakt van hout en bedekt met een dak van takken, dan
ons zelfs niet beschermt tegen de elementen. Waar is al de rijkdom die ons zou blij zo moeten maken?

Dat is het nu precies:

„Niemand verlaat deze wereld met de helft van zijn wensen vervuld”

„Iemand die honderd heeft, wil tweehonderd hebben.”

(Kohèlet Rabba 1:13)

We hebben nooit het gevoel dat we genoeg materiële goederen hebben. Hoe meer we hebben, des te meer
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hebben we nodig. Fysiek plezier om het plezier zelf laat ons verlangend naar meer achter. Het geeft een
gevoel van leegheid en van iets te missen. Zelfs je lekkerste voedsel wordt snel afschuwelijk als je er te veel
van eet.

Rabbijn Mosjé Luzzatto verklaart in zijn boek Daät Tevoenot waarom dit zo is. Hij vergelijkt onze ziel met
een verfijnde prinses, die met een eenvoudige landman trouwt. Hoe meer hij haar tracht te vrede te stellen en
haar te besproeien met zijn soort van simpele pleziertjes, waar hij aan gewend is, des te droever wordt zij. Ze
kan zichzelf er onmogelijk toe zetten om om het afschuwelijke voedsel wat haar echtgenoot haar voorzet, te
eten. Het enige wat ze zich herinnert is hoe verfijnd haar leven in vergelijking met nu was.

Zo ook als wij proberen ons leven te vullen met geld, voedsel, kleding, materiële geneugten – alleen maar
voor het fysieke genoegen – dan blijft onze ziel onbevredigd, verlangend naar de ware genoegens die zij zich
herinnerd: spiritueel, dat wil zeggen, een verlangen naar een band met G-d.

Maar als daarentegen de prinses langzaam haar echtgenoot opvoedt en hem voorziet van mogelijkheden,
zodat hij de de fijnere dingen in het leven kan gaan waarderen – kunsten, reizen, theater, de opera (oké,
misschien gaat dat een beetje te ver!) – dat wordt zij te vrede gesteld en de landman wordt er alleen maar
rijker en gelukkiger van.

Wanneer we eten, drinken, mooie kleren dragen en van de fysieke wereld genieten, als middel op met G-d in
contact te komen, als onderdeel van een mitswa, dan verheffen we deze wereld, en scheppen er een
„woonplaats” voor G-d in ons midden. Dat is wat de ziel werkelijk bevredigt en een subliem gevoel van
vreugde schept.

Het is alsof je een kop koffie en een croissant koopt voor onderweg, die je in je mond stopt, terwijl je in je
auto je door het verkeer heen werkt, op weg naar je werk, in tegenstelling tot een diner in een fijn restaurant
met een goede vriend of vriendin. Het eerste is een wereldse handeling, zonder enig hoger bewustzijn, terwijl
het laatste een inhoudsvolle, plezierige en vaak gedenkwaardige ervaring is.

Het is het verschil tussen een vlug, voorbijgaand pleziertje en het blijvende, meer reële plezier van een
blijvende liefdevolle relatie.

Op Soekot wordt de wereldse, neutrale handeling van eten, drinken en slapen verheven en geheiligd, omdat
ze gedaan worden te midden van een gecultiveerde relatie met G-d.

Op Soekot wordt ons geboden onze permanente woning te verlaten en ons dagelijkse leven te verplaatsen
naar de soeka. Wanneer we onze veilige huizen en solide daken boven ons hoofd verlaten en in de gammele
hutjes onder de sterren gaan zitten, plaatsen we onszelf in feite rechtstreeks onder de bescherming van G-ds
glorie, of, zoals de Zohar het uitdrukt:

„Wie in de soeka zit, zit in de schaduw van de Emoena (geloof) en niemand kan hem kwaad doen, want
G-d spreidt Zijn vleugels over hem uit, zoals een moeder haar kinderen beschermt.”

Het geloof dat ons beschermd is het vertrouwen in G-ds eeuwige directe toezicht op ieder van ons en Zijn
voortdurende, constante liefde en zorg voor Zijn volk. Alles wat we bezitten, al de zegeningen in ons leven,
komen van Hem en Hij weet wat we nodig hebben en zorgt dat we het krijgen. Wanneer we dat voelen,
missen we niets.

Dit geeft ons een aanwijzing voor de oorzaak van de speciale vreugde op deze dag. Het is een tijd waarop we
opnieuw de speciale bescherming voelen die ons gegeven werd toen we Egypte verlieten.

Het is een goed idee om in de soeka te zitten met onze familie en vrienden en elkaar te vertellen over onze
zegeningen, elkaar verhalen vertellen over G-ds toezicht en hulp in moeilijke tijden, over de talrijke
geschenken die G-d over ons in de loop van ons leven heeft uitgestrooid. Dit is één manier om in contact te
komen met de spirituele energie die de essentie is van deze feestdag: ons vertrouwen in G-ds zorg. Dit is het
ware geluk waarnaar wij allen verlangen.

HET HUWELIJKSBALDAKIJN

Maar waarom vieren we Soekot nu, na de Hoge Feestdagen?

Een beter begrip van de timing van deze speciale spirituele vreugde kan verkregen worden van de realisering
dat in Kabbalistische bronnen de soeka het symbool is van het huwelijksbaldakijn – de „choepa” boven de
bruid en bruidegom, wanneer zij het verbond van wederzijdse verplichtingen en exclusiviteit aangaan. Het is
de tijd waaraan het Hooglied refereert, wanneer het zegt:
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„De Koning heeft mij in Zijn kamers gebracht; we zullen blij en gelukkig samen zijn.”

Na Rosj Hasjana en Jom Kippoer, wanneer we ons voorgenomen hebben ons aan G-d te verplichten en Zijn
verbond binnen te gaan, met al de daaraan verbonden verantwoordelijkheden, komt nu de actie – de
vreugdevolle viering van de intimiteit en de vereniging – het huwelijk.

Vreugde kan ook een barometer zijn waarop we kijken hoe veel liefde en zorg en in een relatie tussen twee
mensen bestaat.

De Slonimer Rebbe vertelt in zijn werk „Netivot Sjalom” over een prins die het koninklijke paleis verlaat en
daar voor een tijdje afstand van neemt, om na enige tijd weer terug te keren. De koning was natuurlijk blij,
maar aan hem knaagde toch voortdurend de gedachte dat zijn zoon misschien was teruggekeerd uit angst om
gestraft te worden en niet uit ware liefde – in welk geval hij misschien voor goed weggaat.

Hij maakt zich constant zorgen, totdat hij op een dag opmerkt hoe zijn zoon vrolijk fluit en blij neuriet voor
zichzelf, terwijl hij met zijn dagelijkse beslommeringen bezig is. Nu weet de koning dat zijn zoon blij was
toen hij weer thuis kwam en dat hij uit liefde is teruggekeerd.

Wij hebben eveneens meer dan een maand doorgebracht in een geest van berouw en inkeer, terugkerend tot
G-d, onze foute eigenschappen herstellend, in een poging om onze vergissingen van het verleden te corri-
geren. Maar misschien werden we gemotiveerd door de angst dat we misschien zouden worden ingeschreven
in het „Boek van de Dood”, of dat we misschien niet zo’n zoet jaar zouden krijgen? Wanneer we ons bezig
houden met de mitswot van Soekot, bouwend aan de soeka, inkopen doen, als we druk naar de mooiste „Vier
Soorten” zoeken, dan tonen we G-d en onszelf dat we tot Hem zijn teruggekeerd uit liefde, dat we werkelijk
een relatie met Hem op prijs stellen en dat we Hem niet opnieuw verlaten.

Soekot is de tijd waarop we al de theoretische verplichtingen en besluiten die we op ons genomen hebben
tijdens de „ontzagwekkende dagen” consolideren. We schudden de „Vier Soorten” die de voornaamste
bronnen van verlangen en handeling symboliseren:

 Etrog – die lijkt op het mensen hart.
 Loelav (Palmtak) – de ruggengraat, die de boodschappen van de hersenen verbindt met de rest van het

lichaam.
 Hadassiem (Mirtetakken) – die lijken op ogen, hetgeen de visuele verlangens symboliseert: „De ogen

zien en het hart begeert.”
 Aravot (Wilgentakken) – die op lippen lijken, hetgeen associaties oproept met spraak en eten.

Op Soekot heiligen en gebruiken we deze krachten en verlangens om te groeien en om dichter tot onze
Schepper te naderen. We koesteren ons in Zijn liefde en bescherming, erop vertrouwend dat Hij voor ons en
voor alles wat we nodig hebben zorgt en we tonen Hem hoe gelukkig we zijn dat we weer thuis zijn.

De bouw van een soeka
Zoek een plaats uit waar niets boven hangt, dus geen dak, afdak
of boom, met een minimum oppervlak van 70  70 cm. Als je
geen tuin hebt, kan het ook op het balkon, mits dat geen
overkapping heeft.

Een koosjere soeka moet minstens twee volledige wanden
hebben en nog een smalle derde want van minimaal 10 cm. Ze
mogen van ieder materiaal zijn gemaakt, zolang ze maar stevig
staan in een normale wind. Ze moeten minimaal 96 cm. hoog
zijn, maar niet hoger dan 9,6 m.

Je hoeft geen speciale wanden voor je soeka te bouwen, je kunt
de zijkant van een gebouw ook gebruiken. Als je een
binnenplaats hebt die omgeven is door twee of drie wanden,
dan kun je daar je schach op leggen.

Het woord ‘soeka’ is afgeleid van het woord schach, d.w.z., de schach – de dakbedekking – is de hoofdzaak
van de soeka. Het moet bestaan uit materiaal dat uit de grond groeit – d.w.z. takken of bladeren (maar geen
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metaal of voedsel of kleden). Onafgewekte planken mogen niet breder zijn dan 38 cm. Het materiaal mag
niet meer vastzitten aan de grond, dus je kunt geen takken gebruiken die nog aan de boom zitten. Het dak
mag pas op de wanden gelegd worden wanneer die op hun plaats staan.
Het dak moet voldoende dekking geven, zodat hij overdag meer schaduw dan zon geeft, maar hij moet
voldoende open zijn, opdat men er ’s nachts de sterren doorheen kan zien.

Het is de gewoonte de soeka te versieren met vruchten, slingers en platen van Jeruzalem en van Geleerden.

Voorschriften voor de Loelav
De Loelav is de lange palmtak. Maar omdat hij zo toonaangevend is door
zijn grootte, wordt ook de hele bundel loelav genoemd.

– De loelav/palmtak moet recht zijn en mag niet gebogen zijn, hoogstens
een beetje gebogen naar achteren, maar het is beter als hij helemaal recht
is.

– Het middelste blad moet gesloten zijn, bijvoorkeur tot de top, maar iets
open aan de top is toegestaan.

– De bladeren moeten dicht tegen de schacht liggen maar er niet als een
stok aan vast zitten, zodat, als men met de loelav zwaait, de bladeren een
beetje uitwaaien.

– De bladeren moeten groen zijn en niet geel of bruin verdord.
– Het toppuntje moet in takt zijn en recht, krom is lelijk. (Volgens Chabad

is krom juist mooi. Een loelav met ene krom puntje is bijna altijd tot
boven toe gesloten.)

Hadassiem (zie tekening rechts)
– De drie hadassiem moeten שמשול – mesjoelasj – zijn, dat wil zeggen dat

over een lengte van twee tefachiem (minimaal 18 cm) er steeds drie blaadjes in een krans uit
dezelfde plaats van de steel komen.

– De blaadjes moeten over elkaar heen vallen, zodat de steel niet zichtbaar is.
– De blaadjes moeten klein zijn, ter grootte van een vingernagel.
– De top moet in takt zijn.

Aravot
– De blaadjes moeten glad zijn aan de randen en spits toelopend aan een rode of groene tak.
– De top moet in takt zijn en bij voorkeur zijn alle blaadjes heel en aanwezig.

Etrog
De etrog moet geel zijn, en heeft een gerimpelde huid (niet glad,
want dan is het een citroen). Hij moet bevoorkeur helemaal gaaf
zijn, zonder spikkels of vlekken of gaatjes, en dan moet in ieder
geval zo zijn aan de choteem, de bovenkant. De bovenkant is de
andere kant dan waar de steel – okeets – zit.
Er zijn twee soorten: met en zonder pitma. Asjkenazische Joden gebruiken
doorgaans een etrog met pitma. Als de pitma is afgebroken is de etrog
pasoel (ongeldig). Veel chassidische groepen gebruiken een etrog juist
zonder pitma.

Het samenbinden
De loelav (bundel) moet vóór het begin van de feestdag worden samenge-

bonden. Het is de Asjkenazische gewoonte om de drie hadassiemtakjes rechts van de loelav, en de twee
aravot links van de lange palmtak te binden, door ze in een soort mandje van palmbladeren te steken, dat aan
de palmtak is vastgemaakt. [Linkshandigen draaien niet om!] Veel chassidiem, waaronder Lubavitcher
chassidiem binden de hadassiem en aravot met een palmblad vast aan de palmtak, dus zonder mandje.
Sommigen hebben de gewoonte om meer hadassiem te gebruiken.

De beracha
Men neemt, terwijl men staat, de loelavbundel in de rechterhand en de etrog met het steeltje omhoog in de
linkerhand en zegt de beracha al netilat loelav en op de eerste dag: sjèhèchianoe, waarna men de etrog
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omdraait, zodat het steeltje beneden is en legt de etrog tegen de loelav aan.
Wie linkshandig is, neemt de loelav in zijn linkerhand en de etrog in zijn rechterhand.

Volgens Chabad-Lubavitch laat men de etrog op de tafel liggen als men de beracha al netilat loelav zegt,
waarna men de etrog in de linkerhand neemt met het steeltje naar beneden, en zegt op de eerste dag
sjèhèchianoe en brengt ze bijelkaar, om de loelav te schudden. Men zegt de beracha elke dag eenmaal, bij
voorkeur in de soeka of anders in de synagoge vlak voor Halleel.

Het zwaaien
Men schudt, terwijl men met zijn gezicht en voeten naar het oosten (of Jeruzalem) gericht staat, in de
volgende volgorde: oost-zuid-west-noord-boven-beneden. Elke richting driemaal. Als men naar het westen
zwaait, keert men zich niet om maar zwaait de loelav om zijn rechter schouder, en als men naar beneden
zwaait, keert men de punt van de loelav niet naar omlaag, maar houdt die naar boven gericht.

Tijdens Halleel zwaait men tijdens de verzen Hodoe Hasjem kie tov kie le’olam chasdo en Ana Hasjem
hosjia na als volgt: de eerste zin, Hodoe, bevat, behalve de Naam van Hasjem, zes woorden. Bij ieder woord
zwaait men in één richting, maar bij de Naam zwaait men niet: bij Hodoe naar het oosten – bij kie naar het
zuiden – bij tov naar het westen – bij kie naar het westen – bij le’olam naar boven – en bij chasdo naar
beneden.1 De chazan zwaait alleen bij Hodoe en bij Jomar na Jisraël, maar de mensen in sjoel zwaaien
iedere keer wanneer men Hodoe zegt. Bij Ana Hasjem zwaaien zowel de chazan als alle mitpalleliem
[aanwezigen] alleen bij Ana Hasjem hosjia na.2 En omdat in die zin, behalve de Sjeem Hasjem maar drie
woorden voorkomen, zwaait men bij ieder woord in twee richtingen. Bij Hodoe aan het eind van Halleel
zwaaien zowel de chazan als de overige aanwezigen. Wanneer men naar beneden zwaait, brengt men alleen
zijn hand naar beneden, maar de loelav met de overige soorten blijft gericht in de richting waarin hij groeit.
Sommigen hebben de gewoonte om de loelav om te keren met de top naar beneden. Men moet niet van zijn
minhag afwijken. Men hoeft zijn gezicht niet te wenden in de richting waarin men zwaait, alleen de top van
de loelav wendt men in die richting. Men hoeft niet krachtig te schudden, maar het is voldoende als de
bladeren wat bewegen.

Chabad-Lubavitch zwaait: zuid-noord-oost-boven-beneden-westen (d.w.z. rechts-links-naar voren-naar
boven-naar beneden-naar achteren). Dit is ook de minhag van de sefardiem.

De Rama schrijft (651:11) dat hoe men zwaait niet essentieel is, het belangrijkste is dat men zwaait en zelfs
als men niet gezwaaid heeft maar alleen de loelav heeft opgenomen, heeft men, als het eenmaal gebeurd is,
zijn plicht gedaan maar het zwaaien is wel belangrijk (M.B. 651:49).

1. En wie de minhag van de Ari z”l volgt, doet dat ook bij Halleel. Er zijn ook verschillende minhagiem bij welke
verzen men wel en bij welke men niet zwaait. Ieder volgt zijn minhag.
2. Wie alleen davvent, dus niet in een minjan, zwaait alleen bij de eerste en de laatste Hodoe van Halleel en bij Ana
Hasjem Hosjia na (M.B. 651:41).

Uit de Talmoed voor deze week

SOEKA – SOEKA SJEHIE GEVOHA – HOOFDSTUK EEN

Daf 2a

Misjna Deze eerste misjna beschrijft de afmetingen en andere eigenschappen waaraan een soeka – een loofhut – moet
voldoen, opdat men de mitswot om erin te eten en te slapen kan voldoen:

בֹוָהה ְלַמְעָלה ִמֶעְׂשִרים ַאָּמה ְּפסּוָלהסּוָּכה ֶׁשִהיא ְג – EEN SOEKA waarvan het dak (de schach) HOGER is DAN TWINTIG AMMA
IS ONGELDIG, ַרִּבי ְיהּוָדה ַמְכִׁשירְו – MAAR RABBI JEHOEDA KEURT HET GOED. [Een amma is ongeveer 54 cm, dus
twintig amma is ongeveer 10.80 m. De Gemara verklaart verderop het meningsverschil tussen de Tanna Kamma en
Rabbi Jehoeda (Rasji).] ֶׁשֵאיָנּה ְּגבֹוָהה ֲעְׂשָרָה ְטָפִחיםְו – EN ALS HIJ [de soeka] NIET minstens TIEN TEFACHIEM HOOG IS,

[שלשה(ֶׁשֵאין ָלּהְו ְּדָפנֹות]ָׁשלׁש) – OF ALS HIJ NIET minstens DRIE WANDEN HEEFT [ook dit wordt in de Gemara verklaard
(Rasji)], ֶׁשַחָּמָתּה ְמרּוָּבה ִמִּצָּלָתּהְו – OF ALS ZIJN ZONnige gedeelten GROTER ZIJN DAN ZIJN SCHADUWrijke gedeelten,

סּוָלהְּפ – dan is hij ONGELDIG. [Er moet genoeg schach op de soeka liggen, opdat men in de soeka in de schaduw
daarvan kan zitten. Daartoe moet er meer schaduw dan zon in de soeka zijn. Als de zon in de soeka overheerst, is het
alsof er geen schach op ligt en is de soeka dus ongeldig.]

Gemara [De Gemara vergelijkt het voorschrift van de
Misjna met een soortgelijk voorschrift voor een mavoi
[steegje]: ָהָתםְּת ַנן – We leerden daar [Eroevien 2a] in
een Misjna: ִרים ַאָּמהָמבֹוי ֶׁשהּוא ָּגבֹוָּה ֵמֶעְׂש – Als de kora

boven de toegangspoort van EEN MAVOI HOGER DAN
TWINTIG AMMA boven de grond ligt, ַמֵעטְי – MOET MEN
die VERLAGEN tot onder de twintig amma, als men in de
mavoi wil dragen. הּוָדה אֹוֵמר ֵאינֹו ָצִריְךַרִּבי ְי – RABBI
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JEHOEDA ZEGT: „DAT HOEFT NIET.” [In de tijd van de
Talmoed waren de woningen typisch gebouwd rond een
gemeenschappelijke binnenplaats, die toegang gaf tot een
steegje – de mavoi – waar soms verschillende binnen-
plaatsen op uit kwamen. Zo’n mavoi was doorgaans aan
één kant gesloten en kwam aan de andere kant uit op de
doorgaande straat, resjoet harabbiem – publiek terrein –
waar een draagverbod geldt. Hoewel de mavoi volgens de
Tora voldoet aan de eis van een resjoet hajachied – privé-
terrein – waar gedragen mag woden, waren de Geleerden
bang dat wegens de gelijkenis van een mavoi met de straat
de bewoners ook op de straat, d.w.z. op resjoet harabbiem
zouden gaan dragen. Daartoe verboden zij het dragen in
de mavoi, tenzij er een speciale balk – kora – boven de
toegang tot de straat werd gehangen, of een verticale paal
– lechi – naast één van de deurposten van die toegangs-
poort werd gezet, die de mensen erop attent zou maken
dat zij de mavoi verlieten en op resjoet harabbiem kwa-
men. Zie tekening.]
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twintig amma, men het moet verlagen tot onder de twintig
amma], )יְלָתהִמןִּדְנִפיִׁשי(ִמיהּו סּוָּכה  – maar daar hier over
een soeka geleerd wordt (wiens voorschriften talrijk zijn),

ָתֵני ְּפסּוָלהָּפִסיק ְו – leert hij kort en bondig dat het
ongeldig is. לֹא ָנִפיׁש ִמיֵליּהָמבֹוי ְּד – Maar voor een mavoi,
die niet zoveel voorschriften heeft, ָּתאָּתֵני ַּתַּקְנ – leert de
Tanna een remedie.

De Gemara vraagt: ָנא ָהֵני ִמיֵּליְמ – Van waar weten we
deze woorden dat het schach van een soeka niet hoger
dan twintig amma mag zijn?
Het eerste antwoord: ָאַמר ַרָּבה – Rabba heeft gezegd:

ָראָאַמר ְקְּד – Van wat er geschreven staat [Wajjikra
23:43]: ַמַען ֵידעּו ּדֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְל
– „Zodat jullie nageslacht zal weten dat Ik de
Israëlieten in soekot heb laten wonen.” [Dus de soeka
moet ons eraan herinneren dat Hasjem ons tijdens de
veertig jaar omzwervingen door de woestijn na de
Uittocht uit Egypte in soekot heeft laten wonen.] ַעד

ִרים ַאָּמה ָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָּדר ַּבּסּוָּכהֶעְׂש – Tot twintig
mmot weet een mens dat hij in een soeka woont,

ָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמַמְעְל – maar boven twintig amma [d.w.z.
ls het schach hoger ligt dan twintig amma] ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע 
ֶׁשָּדר ַּבּסּוָּכ – weet een mens niet meer dat hij in een
oeka woont, לֹא ָׁשְלָטא ָּבּה ֵעיָנאִמּׁשּום ְּד – omdat zijn
gen het schach niet opmerken [lett.: de ogen beheersen
et niet. En wanneer men het schach niet opmerkt, rea-
seert men zich niet dat men in een soeka zit en herinnert
en zich ook niet dat Hasjem ons in de woestijn in een

oeka liet wonen, dus doet men dan de mitswa niet].
et tweede antwoord op de vraag over de bron in Tora:

ַרִּבי ֵזיָרא ָאַמ – Rabbi Zeira heeft gezegd: ֵמָהָכא –
iervandaan [Jesjajahoe 4:6]: ֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ְו„
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Woonbuurt in de tijd van de Misjna

רֵצָח – chatseer [binnenplaats]
ְמבֹוָמ ׁשָלפּוי – open mawoi [steeg]
ָסבֹוָמ םתּוי – gesloten mawoi [steeg]

ָהּוׁשְר יםִּבַרת – resjoet harabbiem [publiek
7

mara vraagt: ָנא ַּגֵּבי סּוָּכה ְּדָתֵני ְּפסּוָלהַמאי ְׁש Wat is
ers aan een soeka dat er geleerd wordt dat hij
ig is als hij hoger is dan twintig amma, ָנאּוַמאי ְׁש

ֵני ַּגֵּבי ָמבֹוי ְּדָת – en wat is er anders aan een mavoi
een remedie gegeven wordt, namelijk dat de kora
gebracht kan worden tot onder de twintig amma.

m geeft de Tanna voor de soeka niet een soortge-
medie?
mara antwoordt: אֹוַרְייָתאסּוָּכה ְּד – De afmeting van
eka is mid’Oraita – een voorschrift van Tora, ָּתֵני 
– daarom leert de Tanna dat hij ongeldig is. [De
ngen van een soeka werden aan Mosjé op Sinai

en een afwijking daarvan maakt de soeka dus
ig (Rasji).] ַרָּבָנןָמבֹוי ְּד – maar een mavoi is
abbanan [d.w.z. het voorschrift dat de kora van een
niet hoger mag zijn dan twintig amma is afkomstig

Geleerden, want volgens Tora mag men in een
dragen]. ָּתאָּתֵני ַּתַּקְנ – daarom leert de Tanna een
ie. [De uitdrukking ‘ongeldig’ is hier niet op zijn
want volgens Tora is het wel geldig, want de

ing van twintig amma voor een kora vindt zijn
ong in die Misjna in Eroevien (Rasji).]
mara geeft nog een andere verklaring: ִאיָּבִעיתְו
– En als je wilt, zeg dan ִּבְדאֹוַרְייָתא ַנִּמי ָּתֵני ַּתַּקְנָּתא
e Tanna ook voor de Tora-wet een remedie kan
[door te zeggen dat als het schach hoger ligt dan

”ֵמחֶֹרב – „En een soeka zal tot schaduw dienen over-
dag tegen de hitte.” Hieruit blijkt duidelijk dat de soeka
schaduw moet geven. ִרים ַאָּמה ָאָדם יֹוֵׁשב ְּבֵצל סּוָּכהַעד ֶעְׂש
– Tot twintig amma zit een mens in de schaduw van
het schach, ַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה ֵאין ָאָדם יֹוֵׁשב ְּבֵצל סּוָּכהְל –
maar als de soeka hoger dan twintig amma is, dan zit
men niet in de schaduw van het schach, ֵצל ְּדָפנֹותֶאָּלא ְּב
– maar in de schaduw van de wanden. [De essentie van
de soeka is dus het dak, de schach. Daarvan is ook het
woord ‘soeka’ afgeleid. Dus men moet het schach kunnen
zien en men moet in de schaduw van het schach zitten.]

De Gemara valt R. Zeira aan: ָאַמר ֵליה ַאַּבֵּיי – Abbajjé zei
tegen hem [tegen R. Zeira]: ֶאָלא ֵמַעָּתה ָהעֹוֶׂשה סּוָּכתֹו 

ַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִּיםְּב – Maar als nu iemand zijn soeka bouwt
in Asjterot Karnajiem [dat tussen twee hoge bergen ligt
zodat daar de zon niet binnenkomt] לֹא ָהֵוי סּוָּכהָהִכי ַנִּמי ְד
– geldt dan ook dat het geen soeka is [omdat men dan in
de schaduw van de bergen, in plaats van in de schaduw
van het schach zit]? ְּתרֹות ַקְרַנִּים ִאיָּכא ר ֵליה ָהָתם ַּדל ַעְׁשָאַמ
ֵצל סּוָּכה – [Rav Zeira] antwoordde hem: als je daar de
bergen van Asjterot Karnajiem verwijdert, heb je nog
schaduw van de soeka, ָפנֹות ֵליָּכא ֵצל סּוָּכהָהָכא ַּדל ְּד –
maar als je hier de wanden verwijdert, heb je geen
schaduw meer. [Wanneer de wanden verwijderd worden,
stroomt het zonlicht onder het schach door, omdat dat
veel te hoog zit. Het is dan alsof er helemaal geen schach
is en dus is dan de soeka pasoel.]

ed]
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De Test

Het gebeurde eens dat de Baäl Sjem Tov met zijn
discipelen aan de feestmaaltijd van Rosj Chodesj
was gezeten, terwijl zijn gezicht ernstig was. Zijn
leerlingen wisten van vorige gelegenheden hoe zij
hun Rebbe in een vrolijkere stemming konden
brengen, en dat probeerden ze nu ook. Maar
zonder succes.

Toen kwam een Joodse dorpsbewoner binnen,
Reb Dovid genaamd. Onmiddellijk bij diens
binnenkomst klaarde het gezicht van de Baäl
Sjem Tov op en hij begroette de nieuwkomer warm, bood hem een plaats aan om te zitten en gaf hem een
stuk van zijn „hamotsi” (brood).

Dit alles bracht de discipelen aan het denken – de hele Heilige Gemeenschap was niet in staat geweest de
Rebbe’s gezicht op te vrolijken, en hier kwam de eerste de beste dorpeling en die slaagde daar wel in?!

De Baäl Sjem Tov voelde hun vragen en zond Reb Dovid om een boodschap. Toen hij weg was, zei hij tegen
hen:

Deze Reb Dovid werkt heel hard, hij werkt zich voor iedere cent die hij verdient, in het zweed. Het hele jaar
door spaart hij een paar cent om op Soekot een etrog te kunnen kopen, totdat hij voldoende bij elkaar
gespaard heeft en dan gaat hij naar de stad en koopt een extra mooie etrog. Daar heeft hij dan heel erg veel
plezier van. Daar hij arm is, is zijn vrouw slecht geheumeurd. Daarom ergert het haar iedere jaar weer dat hij
zo weinig geeft om zijn huishouding, maar zoveel geld besteedt aan een etrog en zich daarover zo verheugt.
In haar bitterheid sneedt ze de etrog in plakjes en maakte hem daarmee passoel (ongeschikt voor de mitswa).

Welnu, behalve het geld dat hij voor de etrog uitgaf, waren er vele obstakels die hij ervoor had moeten
overwinnen. Hij had een rivier moeten oversteken, over slechte wegen gaan, en dat alles samen had hem veel
inspanning gekost. En toch, toen hij zag wat zijn vrouw gedaan had, werd hij niet kwaad, maar zei: „Het
blijkt dat ik niet waardig genoeg ben bevonden voor zo een etrog. Heeft een eenvoudige Jood als ik werkelijk
recht op zo een mooie etrog?!”

„Sedert de tijd van de Akeida (het ‘Binden van Jitschak op het altaar’),” concludeerde de Baäl Sjem Tov, „is
er nooit meer zo'n karaktertest geweest, en daarom behandelde ik hem zo warm.”

(Sefer Hasichot 5696, blz. 148)


