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De hoogte van een soeka
Er is een dicussie in de Misjna betreffende een soeka die hoger is dan dan
twintig ammot [el, ± 10 m.]. De Geleerden menen dat hij niet kosjer is en
Rabb Jehoeda meent dat hij wel kosjer is. Een soeka die kleiner is dan
tien tefachiem [handbreedten] of die niet minsten drie wanden heeft, of
als er meer zon dan schaduw in de soeka komt, die is niet kosjer.

De hoogte van een korach in een mavoi
De Gemara haalt een Misjna in Eroevien aan, waar een discussie wordt
vermeld over een mavoi [een steegje] waarvan de korach [dwarsbalk ter
afsluiting van de mavoi] hoger is dan twintig ammot. De Geleerden menen
dat het niet geldig is en dat men de korach moet verlagen tot minder dan
twintig ammot. Rabbi Jehoeda daar meent dat men de korach niet hoeft te
verlagen. De Gemara biedt twee verklaringen waarom onze Misjna zegt
dat de soeka niet geldig is, terwijl de Misjna in Eroevien een remedie
geeft voor de korach die te hoog is.

De reden waarom een hoge soeka niet geldig is
De Gemara geeft verschillende redenen waarom een soeka die hoger is
dan twintig ammot ongeldig is. Eén reden (Rabba) is dat wanneer men in een soeka zit waarvan het
schach – de dakbedekking – hoger is dan twintig ammot, men niet het gevoel heeft dat men in een soeka
woont, want hij ziet het schach niet.
Een tweede reden (R. Zera) is dat men, als het dak hoger is dan twintig ammot, niet meer in de schaduw
van het schach zit, hetgeen eigenlijk de soeka is, maar in de schaduw van de wanden.
Een derde reden (Rava) is dat de soeka bedoeld is als een tijdelijke woning en een soeka waarvan het
dak twintig ammot of hoger is, is een permanente woning en dus ongeldig.

Wanneer een hoge soeka wel geldig is
Rabbi heeft in naam van Rav gezegd dat als de wanden van de soeka tot aan het schach reiken, zelfs de
Geleerden ermee instemmen dat de soeka kosjer is [ook al is hij hoger dan twintig ammot]. De reden
hiervoor is dat we redeneren dat als we naar de wand kijken, de ogen als vanzelf naar boven gaan en het
schach opmerken.
Rav Hoena heeft gezegd dat als het grondoppervlak van de soeka meer is dan vier vierkante ammot,
zelfs de Geleerden ermee instemmen dat de soeka kosjer is [ook al is hij hoger dan twintig ammot]. De
reden hiervoor is dat de soeka ruim genoeg is dat de schaduw van het dak kan komen.

De minimum vloeroppervlak voor een soeka
Rav Chanan heeft in naam van Rav gezegd dat als de soeka groot genoeg is dat er meer dan alleen
iemands hoofd, het grootste deel van zijn lichaam en zijn tafel in kan, dat dan zelfs de Geleerden ermee
instemmen dat de soeka kosjer is.

De soeka van Koningin Helena
Rabbi Jehoeda brengt een bewijs voor zijn mening dat een soeka die hoger is dan twintig ammot geldig
is: Koningin Helena zat in een soeka die hoger was dan twintig ammot en de Rabbijnen van het
Sanhedrin kwamen haar bezoeken en zij vertelden haar niet dat de soeka niet kosjer was.
De Geleerden werpen tegen dat men van deze gebeurtenis geen bewijs kan afleiden, omdat Koningin
Helena een vrouw was en vrouwen zijn vrijgesteld van de mitswa van soeka.
Rabbi Jehoeda antwoordde dat Koningin Helena zeven zonen had en dat ongetwijfeld een daarvan wel de
leeftijd zal hebben gehad dat hij in een soeka moest wonen. En verder was Koningin Helena erg
nauwkeurig in de naleving van de mitswot en zij deed alles precies zoals de Geleerden het haar
vertelden. Dus het is duidelijk dat haar soeka geldig was.
De soeka van Koningin Helana was vermoedelijk een soeka, die geschikt is voor een koningin en het is
logisch dat de wanden van de soeka van de koningin niet tot aan het schach reikten, opdat er lucht in de
soeka komt. Dus de Geleerden die in de Misjna van mening verschillen met R. Jehoeda, nemen kennelijk
het standpunt in van Rabba, want het is onwaarschijnlijk dat de koningin in een kleine soeka zat en als
de Geleerden het standpunt van R. Zera of Rava hadden ingenomen, zou er geen meningsverschil zijn
geweest tussen hen en R. Jehoeda, want volgens hen is een soeka allen te hoog als hij klein is.
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