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Een soeka die niet minsten tien tefachiem hoog is
De Gemara vraagt: Hoe weten we dat een soeka minstens tien tefachiem hoog moet zijn?
De Gemara antwoordt: De Heilige Ark was negen tefachiem hoog [in Sjemot 25:10 staat dat de Ark anderhalve amma
hoog moest zijn. Een amma is zes tefachiem, dus anderhalve amma is negen tefachiem] en de dikte van de deksel was
één tèfach, samen dus een hoogte van tien tefachiem. En er staat geschreven dat Hasjem met Mosjé zal spreken van
boven de Ark. En een Baraita zegt dat Hasjem nooit lager kwam dan die tien tefachiem, in het domein van de mensen
en dat Mosjé en Eliahoe nooit in het domein van de hemel kwamen, want er staat geschreven (Tehilliem 115:16): „De
hemel, de hemel is van Hasjem, maar de aarde heeft Hij gegeven aan de mensheid.” Dus boven tien tefachiem begint
een ander gebied. Daarom moet de soeka minstens tien tefachiem hoog zijn, want de soeka-wanden maken een
afscheiding tussen het ene domein en het andere.
De Gemara vraagt: Kwam Hasjem nooit lager dan tien tefachiem? Er staat geschreven (in Sjemot 19:20): „En Hasjem
daalde af op de berg Sinai.” [Dus Hij kwam onder die tien tefachiem!]
De Gemara antwoordt: Ook toen bleef Hasjem tien tefachiem boven de grond.
De Gemara vraagt: En waren Mosjé en Eliahoe nooit in de hemel? Er staat geschreven (Sjemot 19:3): „En Mosjé steeg
op naar G-d.”
De Gemara antwoordt: Mosjé bleef onder tien tefachiem van de hemel. [De hemel is het domein van Hasjem plus tien
tefachiem daaronder. De aarde is het domein van de mens, plus tien tefachiem daarboven. De ruimte daartussenin wordt
soms aarde, soms hemel genoemd, al naar gelang wie zich daar bevindt, Hasjem of de mens.]
De Gemara werpt tegen: Er staat geschreven (Melachiem II, 2) dat Eliahoe in een wervelwind naar de hemel ging?
De Gemara antwoordt: Ook Eliahoe bleef onder de tien tefachiem.

De dikte van de deksel van de Ark
De Gemara vraagt hoe we weten dat de deksel van de Heilige Ark een tèfach dik was. De Gemara licht deze vraag toe
met een verklaring in een Baraita, dat Tora nergens vermeldt wat de dikte van de deksel was. Echter, die Baraita leidt
dit af van de hoogte van de lijst rondom de Tafel [voor de Toonbroden], waarvan geschreven staat [Sjemot 25:25]: „Je
zult er een lijst rondom maken van een tèfach [hoog].” Dit is de kleinst genoemd afmeting voor de voorwerpen in het
Misjkan, dus moet de deksel ook één tèfach dik geweest zijn.

De tsiets – voorhoofdsplaat – van de Kohen Gadol.
Een Baraita leert: De tsiets was een soort gouden plaat, twee vingers breed, op het voorhoofd van de Kohen Gadol.
Daarin waren op twee regels twee woorden geschreven, op de bovenste regel de vierletterige Naam van Hasjem en op
de onderste regel „Heilig voor”. Dus er was een voorwerp in het Misjkan (en de Tempel) dat kleiner was dan een tèfach!
Misschien was het deksel van de Ark slechts twee vingers hoog.
De Gemara antwoordt dat we de afmeting van een voorwerp afleiden van de afmeting van een ander voorwerp en niet
van een sieraad. [De tsiets was een onderdeel van de kleding van de Kohen Gadol, en was geen Tempel-voorwerp.]
De Gemara werpt tegen dat ook de lijst rondom de Tafel een sieraad was.
De Gemara antwoordt dat de lijst onder het tafelblad was, en dat het tafelblad daarop rustte. Dus de lijst was een
essentieel onderdeel van de Tafel. En voor diegenen die beweren dat de lijst zich boven het tafelblad bevond, antwoordt
de Gemara dat we de maat van de deksel afleiden van een voorwerp, waarvan Tora de afmetingen geeft, en niet van een
voorwerp waarvan de Rabbijnen de afmetingen hebben vastgesteld [de Tora noemt nergens de afmetingen van de tsiets,
dat is door de Rabbijnen vastgesteld].
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Het ‘gezicht’ van de deksel
Rav Hoena leidt de dikte van de deksel van een ander vers af. Er staat geschreven [Wajjikra 16:14]: „Dan zal hij [de
Kohen Gadol] van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger spatten op het oostelijke gezicht van de deksel,”
en er staat geschreven [in Wajjikra 16:2]: „Zeg tegen Aharon dat hij niet op ieder tijdstip achter het voorhangsel mag
komen, voor het gezicht van de deksel…” en er staat geschreven [Bereisjiet 27:30]: „Jaäkov was weggegaan van voor
het gezicht van Jitschak.” En er bestaat geen menselijk gezicht dat kleiner is dan een tèfach, en dus was de deksel van
de Ark een tèfach dik.
De Gemara werpt tegen dat de gezichten van de cherubijnen die op de deksel van de Ark stonden, half zo groot waren
als een mensengezicht, want ze waren maar tien tefachiem hoog [± de halve hoogte van een mens].
De Gemara werpt tegen dat bij traditie geleerd is dat het gezicht van een cherubijn een tèfach hoog is.

Het woord cheroev – cherubijn
De Gemara vraagt: wat betekent het woord Keroev [cherubijn]?
Rabbi Abahoe antwoordt: Het betekent ‘als [het gezicht van] een kind,” want in Babylon noemt men een kind een
ravaja. [Dus roev is dan afgeleid van ravaja en keroev betekent dan ‘zoals een ravaja – zoals een kind’ (het
voorvoegsel ke betekent in het Hebreeuws ‘zoals’.)]
De Gemara werpt tegen dat de Profeet Jechezkel in zijn visioen vier gezichten zag, „het gezicht van een cherubijn en
het gezicht van een mens.” Dus dat waren twee verschillende gezichten? En is het gezicht van een kind niet het gezicht
van een mens?
De Gemara antwoordt: Jechezkel bedoelde dat het ene gezicht dat van een kind was en het andere dat van een
volwassen man. Het verschil is dat een kind een kleiner gezicht heeft dan een volwassen man en de cherubijnen hadden
het gezicht als van een kind en dat is een tèfach hoog.
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De hoogte van een soeka
De Gemara vraagt waarom, als de hoogte van de Ark, inclusief de deksel tien tefachiem was, de hoogte van een soeka
dan niet ook minimaal tien tefachiem moet zijn inclusief het schach? [Het schach is het ‘deksel’ van de soeka.]
De Gemara leidt nu de hoogte van de soeka af van de hoogte van de vleugels van de cherubijnen boven het deksel van
de Ark. Door een vergelijking te maken met de Tempel van Koning Sjlomo komt de Gemara tot de conclusie dat de
Cherubijnen in het Misjkan ook tien tefachiem hoog waren, inclusief hun vleugels. Dat wil zeggen dat de ruimte tussen
de deksel van de Ark en de onderkant van de vleugels van de cherubijnen tien tefachiem was. Daaruit volgt dat ook de
ruimte tussen de grond van de soeka en het schach tien tefachiem moet zijn.

Is een amma vijf of zes tefachiem?
Tot nu toe is men er steeds van uit gegaan dat een amma zes tefachiem is. Dat is de mening van Rabbi Meïer, maar
Rabbi Jehoeda zegt dat er twee maten voor een amma zijn, één van zes en één van vijf tefachiem. De maat voor het
Misjkan zelf zou dan volgens een amma van zes tefachiem zijn, maar de maat voor de voorwerpen in het Misjkan zou
volgens een amma van vijf tefachiem gemeten zijn. In dat geval zou de hoogte van de Ark 8½ tèfach zijn geweest [als
de Ark volgens Tora 1½ amma was en één amma = 5 tefachiem, dan is 1½ amma 7½ tèfach, plus 1 tèfach voor de
deksel, samen 8½ tèfach]. Uit de beschrijving van de Tempel van Koning Sjlomo blijkt dat de cherubijnen tot een
hoogte van 20 tefachiem reikten. 20 – 8½ = 11½ tèfach. Dus volgens R. Jehoeda zou een soeka minimaal 11½ tèfach
hoog moeten zijn. Maar de Misjna zegt expliciet: tien tefachiem!
De Gemara antwoordt: R. Jehoeda geeft toe dat maten, onderbrekingen en scheidingswanden niet worden afgeleid van
Tora, maar mondeling aan Mosjé op Sinai zijn gegeven, en geen schriftelijke basis hebben. Dus ook volgens R. Jehoeda
is de minimum hoogte van een muur (en soeka-wand) een halacha le Mosjé miSinai [mondelinge overlevering aan
Mosjé van Sinai].

Vruchten als basis voor maten
„Een land van tarwe en gerst en wijn en vijgen en granaatappelen, een land van olie[-producerende] olijven en [dadel-]
honing” (Devariem 8:8). Rav Chanien heeft gezegd: dit vers wordt geleerd omdat elk van de daarin genoemde vruchten
de basis zijn van een bepaalde maat. Deze uitspraak lijkt in strijd met de hierboven genoemde veronderstelling, dat alle
maten hun oorsprong vinden in een halacha leMosjé miSinai.


