
SOEKA SJEHI GEVOHA SOEKA HOOFDSTUK EEN 3a

De Gemara concludeert dat de soeka waarin Koningin Helena zat, bestond uit verschillende kamers. De koningin zat in
een kleine kamer uit bescheidenheid en omdat vrouwen zijn vrijgesteld van de mitswa om in een soeka te wonen, vond
zij het niet erg dat de soeka hoger was dan twintig amot, waardoor de soeka ongeldig was. De discussie tussen de
Chachamiem en Rabbi Jehoeda in de Misjna ging over het gedeelte waar haar kinderen zaten. Rabbi Jehoeda meent dat
de kinderen bij hun moeder, de koningin, zaten en dan zou dat een bewijs zijn dat een soeke die hoger is dan 20 amot,
kosjer is. De andere Geleerden echter menen dat de kinderen van de koningin in een andere kamer van de soeka zaten,
waar het schach lager was dan 20 amot. En in dat geval valt er van de soeka van Koningin Helena geen bewijs te halen
dat een soeka hoger dan 20 amot kosjer zou zijn.

Een kleine soeka
De Gemara concludeert dat er twee machlokot zijn tussen Beet Sjammat en Beet Hillel: Beet Sjammai meent dat een
soeka groot genoeg moet zijn zodat iemands hoofd, het grootste deel van zijn lichaam en zijn tafel erin kunnen. Beet
Hillen meent dat het voldoende is als iemands hoofd en het grootste deel van zijn lichaam erin passen, zelfs al is er geen
plaats voor een tafel. Een tweede machloket: Als een grote soeka grenst aan het huis en de tafel staat in het huis.
Volgens Beet Sjammai voldoet men dan niet aan de mitswa, want we zijn bezorgd dat hij door het eten op de tafel als
het ware naar binnen wordt getrokken en Beet Hillel is daar niet bang voor. Rebbi zegt: een soeka moet minstens 4 × 4
amot zijn. En de Geleerden zeggen: Alleen iemands hoofd en het grootste deel van zijn lichaam moeten erin passen.

[Halacha: Wanneer een soeka niet minstens 7 × 7 handbreedtes meet, dan is hij ongeldig (Sj.A. O.Ch. 634:1.) Deze afmetingen zijn
minimaal nodig opdat iemands hoofd, het grootste deel van zijn lichaam en een tafel erin passen (M.B.1).
Wanneer iemands hoofd en het grootste deel van zijn lichaam zich in de soeka bevindt, maar zijn tafel staat er buiten, en hij eet op
die manier, dan is het alsof hij niet in de soeka gegeten heeft, zelfs al is het een grote soeka (id. 634:4).]

Een huis kleiner dan 4 × 4 amot
Een Baraita: EEN HUIS DAT KLEINER IS DAN 4 × 4 AMOT IS VRIJGESTELD VAN MEZOEZOT EN VAN EEN BALUSTRADE ROND-
OM HET DAK. De reden is dat Tora in al die gevallen spreekt over een bajit – een huis, en een huis dat zo klein is,
verdient niet de naam van ‘huis’. HET WORDT NIET AANGETAST DOOR TSARAÄT EN HET HOEFT NIET MEE TE DOEN AAN EEN
EROEV CHATSEROT. [Wanneer verschillende huizen aan een gemeenschappelijke binnenplaats staan, mogen de bewoners
niet iets van hun huis naar de binnenplaats vervoeren op Sjabbat, tenzij zij gezamelijk een eroev chatserot gemaakt
hebben. De eroev bestaat uit een kleine hoeveelheid brood uit elk van de huizen, dat ergens in een van de huizen gelegd
wordt, zodat het nu lijkt alsof alle bewoners samen in dat ene huis wonen. Nu behoort de binnenhof tot dat ene huis en
mag ieder vanuit zijn huis naar de binnenplaats vervoeren.] WE MOGEN OOK DE EROEV CHATSEROT NIET IN DIT KLEINE
HUIS LEGGEN. [Dit kleine huis is namelijk niet geschikt om erin te wonen]. WE MAKEN OOK GEEN EROEV SJITOEFIEM
MET ZO’N HUIS. [Opdat de bewoners van verschillende chatserot die gelegen zijn aan hetzelfde steegje, hun voorwerpen
van de ene chatseer naar de andere mogen vervoeren op Sjabbat].
De Gemara concludeert dat het wel is toegestaan om een eroev Sjitoefiem in een dergelijk klein huis te leggen. De
reden voor het verschil tussen een eroev chatserot die er niet, en een eroev sjitoefiem die er wel in gelegd mag worden,
is dat het doel van een eroev chatserot is, opdat alle bewoners van de binnenplaats halachisch gezien kunnen worden als
te wonen in dat ene huis, waar de eroev ligt en dus moet dat huis geschikt zijn om er te wonen. Maar een eroev
sjitoefiem dient niet om gezamelijk in de mavoi of in één van de chatserot te wonen, maar om er gebruik van te mogen
maken. [Zolang als de eroev sjitoefiem in een beschermde plaats ligt, is hij geldig en de afmetingen van die plaats zijn
dus niet van belang.]
De Baraita vervolgt: WE MOGEN ZO’N HUIS NIET GEBRUIKEN ALS EEN UITSTEEKSEL TUSSEN TWEE STEDEN. [Op Sjabbat
mag men niet verder de stad uitgaan dan de techoem, die op 2.000 amot van de stadsgrens ligt. Wanneer twee steden
dichter dan 1411/3 amot van elkaar liggen, kunnen zij als één gebied gerekend worden en ligt de west grens 2.000 amot
ten westen van de westelijk gelegen stad en de oostgrens 2.000 amot ten oosten van de oostelijk gelegen stad. Wanneer
zij precies 1411/3 amot van elkaar liggen maar er staat een huis op de grens, dan verbindt dat huis de beide steden. Een
huis van minder dan 4 × 4 amot kan dat echter niet.]
De laatste halacha van de Baraita: TWEE BROERS OF PARTNERS KUNNEN EEN DERGELIJK HUIS NIET VERDELEN. Als
twee broers een dergelijk huis erven, kan de ene broer de ander niet dwingen het huis in tweeën te verdelen.
De Gemara citeert een andere Misjna (Bava Batra 11a): EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BINNENPLAATS KAN NIET
VERDEELD WORDEN ALS NIET IEDER VAN DE PARTNERS MINSTEN EEN STUK GROND VAN 4× 4 AMOT KRIJGT. Dus het is
duidelijk dat een huis dat minder dan 4 × 4 amot grondoppervlak heeft, niet verdeeld kan worden.

Wanneer twee partners hun gemeenschappelijke binnenplaats verdelen, waarop vier even grote huizen staan en één
partner krijgt één huis en de ander drie huizen, dan wordt de binnenplaats verdeeld zodat één partner 1/4 van de
binnenplaats krijgt en de ander de rest. Volgens Rav Hoena geldt dit ook als twee broers een binnenplaats erven waarop
één groot en drie kleine huizen staan. Eén broer krijgt dan het grote huis met 1/4 van de binnenplaats en de andere broer
krijgt de drie kleine huizen met 3/4 van de binnenplaats. De reden is dat de binnenplaats voornamelijk dienst doet als een
toegangsweg tot de erin liggende huizen en waar goederen kunnen worden afgeleverd, zodat elke aanspraak op een deel
van de binnenplaats verband houdt met het aantal huizen dat men bezit. Rav Chisda echter meent, dat iedere broer vier
amot krijgt voor de ingang van elk van zijn huizen en dat zij de rest van de binnenplaats gelijkelijk verdelen. Onze
Baraita leert ons dat een huis van minder dan 4 × 4 amot niet meetelt voor deze verdeling. De reden hiervoor is, dat de
verdeling van de binnenplaats volgens de huizen alleen geldt voor huizen die blijven bestaan, maar een huis dat zo klein
is, is onbruikbaar en zal worden afgebroken en dus geven we het geen deel van de binnenplaats.


