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INLEIDING TOT TRAKTAAT SOEKA
Traktaat Soeka volgt op traktaat Joma, zowel in de Wilna Sjas als in de Misjnajot. Dit is ook consistent met het patroon
van eerst de grote traktaten en daarna de steeds kleinere traktaten.

De vijf hoofdstukken van Traktaat Soeka gaan over de unieke mitswot van het Soekot-feest, Sjemini Atsèret en
aanverwante onderwerpen. De eerste twee hoofdstukken gaan over de halachot van de mitswa van de soeka. Het derde
en vierde hoofdstuk gaan over de Arba Miniem, de uit vier soorten bestaande plantenbundel, waarmee men op het
Soekot-feest zwaait. Het vijfde hoofdstuk behandelt de korbanot (offers) specifiek voor het feest, zowel als het feest
Sjemini Atsèret, en ook de speciale mitswa van Simchat Beet haSjoëva van Soekot.

De verplichting om in een soeka te wonen tijdens het feest staat in Tora (Leviticus 23:42-43): In soekot (meerv. v.
soeka, hut) zullen jullie wonen gedurende zeven dagen; iedere burger van Israël zal in soekot wonen, opdat jullie
generaties [na jullie] zullen weten dat Ik de Israëlieten in soekot liet wonen toen Ik hen uit het land Egypte voerde; Ik
ben Hasjem, jullie G-d.

Gebaseerd op de woorden van Tora – In soekot zullen jullie wonen – hebben de geleerden deze verplichting als volgt
geformuleerd: je moet in de soeka wonen, zoals je (de rest van het jaar) in je huis woont. Dit betekent dat gedurende de
zeven dagen van het Soekot-feest er een Bijbelse verplichting is om de soeka als je woning te beschouwen. Iedere
activiteit die men normaliter in zijn huis doet, zoals eten en slapen, moet men gedurende dit feest in de soeka doen. Wie
tijdens het Soekot-feest buiten de soeka eet of slaapt, gehoorzaamt niet aan het Tora-gebod.

Daar het een tijdgebonden voorschrift is, zijn vrouwen er niet aan gebonden. Ook een zieke is van de verplichting
vrijgesteld en voorts ieder voor wie het verblijf in een soeka veel ongemak veroorzaakt.

Hoewel Tora niet expliciet duidelijk maakt hoe een soeka gebouwd moet zijn, hebben onze Geleerden uit de verzen van
Tora nauwkeurige details voor de bouw afgeleid, terwijl andere details bij traditie mondeling aan Mosjé op Sinai
werden overgeleverd.

De soeka
Het belangrijkste van de soeka is het dak, het schach, waar de naam soeka van is afgeleid. Dit schach moet schaduw
geven in de soeka, maar moet ook de zon gedeeltelijk doorlaten. Deze twee voorwaarden zijn essentieel. Zonder
schaduw heeft het dak geen functie, maar wanneer het dak volledig gesloten is, zodat het geen zon of regen doorlaat,
schiet de soeka zijn doel voorbij, namelijk dat de soeka ons eraan herinnert dat het Hasjem was, Die ons in de woestijn
tegen de natuur beschermde. Het praktische resultaat van deze twee voorwaarden is dat de schaduw in de soeka de
zonnige plekken moet overheersen en het schach moet daarom meer gesloten dan open zijn.
Het materiaal waarvan het schach gemaakt is, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet plantaardig zijn, mag
geen toema (rituele onreinheid) kunnen aannemen en mag niet aan de grond vastzitten. In de praktijk betekent dit dat
het schach bestaat uit losse takken, vandaar de Nederlandse naam voor een soeka: loofhut.
De soeka moet een minimale oppervlak hebben van 7 × 7 tefachiem (handbreedtes – een handbreedte is ongeveer 9 cm,
dus het grondoppervlak van de soeka moet minstens 63 × 63 cm meten). Voorts moet de soeka minstens drie wanden
hebben, waarvan de derde wand slechts een symbolische breedte van één tèfach (handbreedte) hoeft te hebben. Het
materiaal van de wanden is onbelangrijk. De soeka mag niet hoger zijn dan 20 ammot (meerv. van amma. Een amma is
ongeveer 54 cm) en niet lager dan tien tefachiem (± 90 cm).

De Arbaä Miniem – de vier [planten-] soorten
Eén van de centrale geboden met betrekking tot het Soekot-feest is die van de Arbaä Miniem – de Vier [planten-]
Soorten. De bron van dit voorschrift is Leviticus 23:40: En jullie zullen voor jezelf op de eerste dag de vrucht van een
hadar (schitterende) boom nemen, [met] de takken van dadelpalmen, een tak van een mirtenboom en van een beekwilg;
en jullie zullen je verheugen vóór Hasjem, jullie G-d, zeven dagen lang.
De mondelinge traditie leert ons dat de vrucht van de hadar een etrog is – een zuidvrucht met veel gelijkenis met een
citroen, maar met zeer aparte specifieke kenmerken; de tak van de dadelpalm wordt loelav genoemd; de tak van de
mirtenboom is een hadas, en de tak van de beekwilg is een arava.
Deze vier plantensoorten moeten tot één bundel bij elkaar in de hand genomen worden en daar moeten bepaalde
bewegingen mee gemaakt worden. De loelav, de langste en daarom opvallendste van de vier soorten, heeft zijn naam
aan de hele bundel gegeven.
Het begin van het vers zegt dat de mitswa alleen de eerste dag geldt, het eind van het vers zegt dat de mitswa vóór
Hasjem, dat wil zeggen in de Tempel, de hele week van Soekot verplicht is. Echter, na de verwoesting van de Tweede
Tempel heeft Rabban Jochanan ben Zakkai bepaald dat de mitswa nu overal voor zeven dagen geldt, ter nagedachtenis
aan de Tempel.
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