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Verhoging van de vloer in een te hoge soeka
Als een soeka hoger is dan 20 ammot en men wil de hoogte verminderen door kussens op de grond te leggen, of een
matras, dan is dat een niet geldige vermindering van de hoogte, en de soeka wordt nog steeds beschouwd als zijnde
hoger dan 20 ammot. De reden hiervoor is dat men de kussens of de matras niet op de vloer van de soeka zal laten
liggen gedurende de hele zeven dagen, omdat ze dan onbruikbaar worden. Maar als men stro op de vloer van de soeka
legt, en expliciet mondeling verklaart dat men het daar voor zeven dagen wil laten liggen, of als men zand of aarde op
de vloer uitspreidt en verklaart dat men dat daar wil laten liggen, dan wordt dat beschouwd als een geldige verminde-
ring van de hoogte van de soeka.

De machloket tussen de Tannaïem over het stro
Als men stro op de vloer van de soeka uitspreidt en men heeft niet de bedoeling om het in de toekomst te gebruiken
voor iets anders, of als men zand op de vloer uitspreidt zonder nadere specificatie, dan is daar een discussie over tussen
de Tannaïem, of dit een geldige vermindering van de hoogte van de soeka is, of niet. Wanneer van het stro en de aarde
mondeling is afstand gedaan, dan zijn de Tanna Kamma van de Misjna en Rabbi Jossi het erover eens dat ze nietig
verklaard zijn en de hoogte van de soeka is effectief verminderd.
Wanneer er echter geen mondelinge verklaring is, en de eigenaar heeft ze niet nodig, en we weten ook niet of de
eigenaar de aarde nodig heeft voor iets anders, dan gaat R. Jossi akkoord zowel met het stro als met de aarde, maar de
Tanna Kamma van de Misjna meent dat er geen afstand van gedaan is.
Betreffende stro, als er geen mondelinge verklaring is, en we zijn onbekend met de behoeften van de eigenaar, en ook
als we weten dat de eigenaar het stro en de aarde voor iets anders nodig heeft, dan is iedereen er erover eens dat er geen
afstand van het stro en de aarde gedaan is.

Als het schach naar beneden hangt in de soeka
Als een soeka hoger is dan twintig ammot, maar sommige van de bladen van het schach hangen omlaag in de
luchtruimte van de soeka binnen twintig ammot van de vloer, dan geldt dat als de schaduw van de toppen van de
bladeren groter is dan hun zonlicht, de soeka koosjer is, maar als de schaduw niet meer is dan het zonlicht, dan is de
soeka niet bruikbaar.

Een soeka van tien tefachiem
Als een soeka precies tien tefachiem hoog is en sommige van de bladeren van het schach hangen omlaag in de
luchtruimte van de soeka, binnen tien tefachiem van de vloer, en hun zonnige plekken zijn samen meer dan hun
schaduw, dan is er een meningsverschil of de soeka geldig is of niet. Volgens Abbajjé is hij dan geldig. Volgens Rava is
hij dan niet geldig, want de laag hangende bladeren maken de soeka onbewoonbaar.

Dofen akoema
Als een soeka hoger is dan twintig ammot en men bouwt een platvorm in de soeka dat drie wanden van de soeka raakt,
dan is de soeka koosjer – mits het platvorm het minimum vereiste
oppervlak voor een soeka heeft – daar de ruimte tussen het schach en
het platform nu minder dan twintig ammot is.
Wanneer het platvorm tegen één zijwand van de soeka staat, dan geldt
dat als er van de rand van het platform tot de overliggende wand een
ruimte is van minder dan vier ammot, de soeka koosjer is. De reden
voor deze regeling is dat we het principe van dofen akoema – de
kromme wand – toepassen. Dat betekent dat we zeggen dat een
ongeldige dakbedekking gezien kan worden als een deel van de wand.
Het nieuwtje hievan is dat hoewel de derde wand niet gebruikt kan
worden als een wand van de soeka, omdat hij hoger is dan twintig
ammot, en het platvorm niet raakt, we toch het rpincipe van dofen
akoema toepassen, zodat nu zelfs de derde wand een koosjere soeka-
wand is. Het principe van de dofen akoema geldt zelfs als het platform
geen van de wanden raakt, zolang de afstand van de rand van het
platform tot tot de wand minder is dan vier ammot. (zie tekening)

Een kuil in een soeka
Als een soeka minder dan tien tefachiem hoog is en men graaft een
kuil in het midden van de vloer, zodat het schach nu meer dan tien
tefachot boven de boden van de kuil ligt, dan is de soeka koosjer als
de afstand van de rand van de kuil tot de wand van de soeka minder
dan drie tefachiem is.
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Het verschil met het vorige geval is dat daar een geldige wand is, zij
het te hoog, maar hier is geen geldige wand, want die is minder dan
tien tefachiem hoog. Als de wand op een afstand van minder dan drie
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tefachiem van de rand van de kuil is, kan het principe van lavoed worden toegepast. Dat principe houdt in dat een
opening van minder dan drie tefachiem als gesloten kan worden beschouwd. En in dat geval kan de wand van de soeka
beschouwd worden als door te lopen tot in de kuil.

Een pilaar midden in de soeka
Als een soeka hoger is dan twintig ammot en men bouwt een paal midden in de
soeka van tien tefachiem hoog en met een doorsnede van meer dan 7 x 7 tefa-
chiem, dan meent Abbajjé dat de soeka koosjer is omdat we het principe van
goed asiek toepassen, d.w.z., we denken de zijkanten van de paal doorge-
trokken tot aan het schach, zodat we nu een geldige soeka hebben gebouwd
boven op de paal.
Rava verklaart de soeka niet geldig, want volgens hem moeten de wanden van
een soeka zichtbaar zijn en dat zijn ze hier niet. (Zie tekening hiernaast.)

Een soeka tussen de palen op het dak van een huis

Een Baraita: ALS MEN VIER PALEN OP HET DAK VAN EEN HUIS ZET, EN MEN LEGT
DAAR SCHACH OP, ZONDER WANDEN TUSSEN DE PALEN TE ZETTEN, DAN ZEGT
RABBI JA’AKOV DAT DE SOEKA KOOSJER IS, MAAR DE [ANDERE] GELEERDEN
VERKLAREN HEM ONGELDIG.

De Gemara licht de discussie toe: Rav Hoena zegt dat de palen op de vier hoe-
ken van het dak staan en R. Ja’akov meent dat we de muren van het huis als
doorgetrokken naar boven kunnen beschouwen [volgens het principe van goed
asiek van het vorige geval]. De Geleerden verklaren dat we ze hier niet door-
getrokken denken, maar als de palen in het midden van het dak stonden, was
iedereen het ermee eens (volgens Rav Hoena) dat de soeka ongeldig is [want er
is nu geen goed asiek]. Rav Rachman zegt dat de discussie in de Baraita gaat
over een geval waar de palen in het midden van het dak staan. [Als de palen
minstens een tefach dik zijn, beschouwd R. Ja’akov dat als een voldoende
wand voor de soeka. Dit wordt verderop toegelicht, maar de Geleerden menen
dat een soeka minstens twee wanden van elk zeven tefachiem breed moet
hebben en een derde wand van één tefach breed.]

Een Baraita: ALS MEN VIER PALEN IN DE GROND SLAAT EN DAAR SCHACH OVERHEEN LEGT, DAN VERKLAART R. JA’AKOV
DE SOEKA KOOSJER, MAAR DE GELEERDEN VERKLAREN HEM ONGELDIG. Uit deze Baraita blijkt dat Rav Hoena ongelijk
had toen hij zei dat ook R. Ja’akov het ermee eens is, dat als men vier palen in het midden van een dak zet en daar
schach op legt, de soeka ongeldig is, want dat is een situatie, die vergelijkbaar is met deze laatste Baraita.

De soeka van R. Ja’akov
Een Baraita verklaart waarom R. Ja’akov vier palen voldoende vindt als soeka-wanden. R. Ja’akov meent dat als de vier
palen L-vormig zijn en iedere poot van de L is één tefach breed, dan is dat voldoende voor een soeka. En wanneer een
ronde paal dik genoeg is, dat daar een vierkante paal kan worden uitgesneden die een tefach bij een tefach dik is, dan
kan die paal als een L-vormige hoekpaal beschouwd worden, maar als hij dunner is, dan niet. Maar de Geleerden
zeggen: twee wanden van minstens zeven tefachiem en één wand van één tefachiem.


