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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 152

Door Zwi Goldberg, zwigold@netvision.net.il , www.hoor-israel.org

Daf 152a
Op de vorige daf besprak de Gemara een aantal halachot met betrekking tot de verzorging van de
doden. Op de daf hajomi van vandaag bespreekt de Gemara aan aantal problemen, die voorkomen
bij de ouderdom. De Gemara doet dat door een aantal psoekiem uit Kohellet [Prediker] (12:1-7) aan te halen en te
becommentariëren.

Het effect van het ouderworden
Sjlomo Hamelech beschrijft in het boek Kohellet de ouderdom en de dood als volgt in hoofdstuk 12:
1En denk aan je Schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en die jaren komen, waarvan je
zult zeggen: ‘Ik heb er geen plezier in,’ 2voordat de zon, het licht, de maan en de sterren verduisteren en de wolken
terugkeren na de regen; 3in de dagen dat de bewakers van het huis staan te trillen en de krachtige mannen gebogen
gaan en de molenstenen ijdel staan, want zij zijn met weinigen, en de tuurders door de ramen worden verduisterd;
4wanneer de deuren in de straat gesloten zijn; wanneer het geluid van het malen verstomt; wanneer men ontwaakt door
het gezang van een vogeltje en het gezang van de dochters zacht klinkt; 5wanneer men iedere hoogte vreest en bang is
voor de verschrikkingen op de weg; als de amandelboom bloeit en de sprinkhaan een last wordt en het verlangen faalt,
dan gaat de mens naar zijn eeuwig tehuis, terwijl de rouwenden rondgaat in de straten. 6Voordat het zilveren koord
knapt en de gouden schaal versplintert en de kan is gebroken bij de bron en het wiel gebroken bij de put. 7Dan keert het
stof terug tot de aarde, zoals het was, en de geest keert terug tot G-d, die hem gegeven heeft.

De Gemara geeft nu zin voor zin een verklaring voor deze verzen [en wij zullen er hier ook nog wat ander commentaar
aan toevoegen]:
1[Denk aan je Schepper: Akawja ben Mehallalel zegt: Denk goed na over drie dingen, dan kom je niet licht in de greep
van de zonde. a) Weet waar je vandaan komt: uit een niet welriekende druppel; b) weet waarheen je zult gaan: naar een
plaats met aarde, wormen en larven; c) En weet voor Wie je later rekening en verantwoording moet afleggen: Voor de
opperste Koning, voor de Heilige, wiens Naam geprezen wordt. (Awot 3:1)] [In de dagen van je jeugd: als je nog sterk
bent.] De slechte dagen: Dat zijn de dagen van de ouderdom. Dagen waarin je geen plezier zult hebben: Dat zijn de
dagen van de Massjiach, wanneer iedereen welvarend zal zijn, en niemand de mitswa van tsaddaka kan vervullen
[alternatief: omdat je in je ouderdom geen verlangens meer hebt, heb je geen plezier meer (Metsoedat David)].
2Voordat de zon, het licht, de maan en de sterren verduisteren: Dat zijn het voorhoofd, de neus, de ziel en de
wangen van de mens, de voornaamste gelaatstrekken en in de ouderdom verwelkt de uitstraling van het gezicht. Als een
mens jong is, straalt zijn gezicht als de sterren. En de wolken keren terug na de regen: Dat is het gezichtsvermogen
dat verzwakt door het vele huilen [ten gevolge van de ouderdomsgebreken en ziekten].
3De bewakers van het huis staan de trillen: Dat zijn de ribben en de heupen, die de ingewanden beschermen en die
beven als men oud wordt [Ibn Ezra zegt dat dit de handen en armen zijn, die het lichaam verdedigen tegen gevaar en
verwonding, maar die nu zwak zijn geworden]. En de krachtige mannen staan gebogen: Dat zijn de benen, die krom
staan van ouderdom. En de molenstenen staan ijdel: De tanden [die uitvallen als men ouder wordt (Rasji)]. En de
tuurders door de ramen worden verduisterd: Dat zijn de ogen die op den duur volkomen verduisterd en blind
worden.
4Wanneer de deuren in de straat gesloten zijn: Dat zijn de lichaamsopeningen van een mens [die niet goed meer
functioneren omdat de spijsvertering niet goed meer werkt (Rasji)]. Wanneer het geluid van het malen verstomt:
Wanneer de spijsvertering niet meer goed werkt. Wanneer men ontwaakt door het gezang van een vogeltje:
Wanneer men ouder wordt, slaapt men steeds lichter en wordt men van het minste en geringste geluid wakker, zelfs van
het zingen van een vogeltje buiten, denkende dat er inbrekers zijn. Maar het gezang van de dochters klinkt zacht:
Tengevolge van doofheid, zoals Barzilai tegen David zei, nadat die bij hem onderdak had gevonden op zijn vlucht voor
Absjalom, de zoon van David, die tegen zijn vader in opstand was gekomen: „Ik ben vandaag tachtig jaar, kan ik nog de
stem van de zangers horen?”
5Wanneer men iedere hoogte vreest: Wanneer iedere hobbel in de weg een berg lijkt, waar men, door zijn ouderdom
maar met moeite overheen komt [en men bang is om daarover te vallen (Rasji). En bang is voor de verschrikkingen
op de weg: Wanneer hij over de weg wandelt, is hij vervuld van angst en hij is bang voor iedere reis en vraagt zich dan
af: zal ik gaan of zal ik niet gaan, en dan besluit hij om niet te gaan of hij zegt bij zichzelf: ik kan wel tot zover gaan,
maar dan kan ik niet meer terug (Midrasj). Als de amandelboom bloeit: Als de lendenwervels door slijtage uitsteeksels
krijgen en van hun plaats raken [het wit worden van het haar in de ouderdom (Ibn Ezra)]. En de sprinkhaan een last
wordt: Als men door de ouderdom zo zwak wordt, dat zelfs het gewicht van een spinkhaan een last wordt. En het
verlangen faalt: Dat is het verlangen naar vrouwen, dan afneemt bij het ouderworden. Dan gaat de mens naar zijn
eeuwig tehuis: Dat leert ons dat iedere tsaddiek een rustplaats voor zichzelf heeft, die bij hem past. Dit is te vergelijken
met een koning, die samen met zijn dienaren een stad binnenkomt. Ze gaan allen door dezelfde poort, maar ieder brengt
de nacht door op een plaats die past bij zijn eer en status.
6Het zilveren koord knapt en de gouden schaal versplintert, enz.: De mens wordt hier vergeleken met een machine,
waarvan alle onderdelen het stuk voor stuk door ouderdom begeven. Het zilveren koord is de ruggegraad, de gouden
schaal is de schedel, enz.
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7Dan keert het stof terug tot de aarde: Dit betreft het lichaam. De mens is gemaakt uit het stof van de aarde en zal
terugkeren tot het stof, zoals er geschreven staat (Bereisjiet 3:19): „Want je bent stof en tot stof zul je terugkeren.” En
de geest keert terug tot G-d, die hem gegeven heeft: Zoals hij jou in reinheid gegeven heeft, zo zul je hem in reinheid
teruggeven aan je Schepper, zoals er geschreven staat (Bereisjiet 2:7): „En [G-d] blies de levensadem in zijn neus.” De
Gemara geeft hierover de volgende gelijkenis: Een koning van vlees en bloed deelde eens zijn koninklijke kleren uit aan
zijn dienaren. De verstandigen onder zijn dienaren bewaarden de kleren van de koning zorgvuldig in een kist en
droegen ze alleen wanneer zij zeker waren dat zij de kleren niet zouden bevuilen. De dwazen onder de dienaren echter,
droegen de kleren van de koning bij iedere gelegenheid, ook wanneer zij vuil werk deden. Na verloop van tijd vroeg de
koning de kleren terug. Degenen die verstandig waren geweest, brachten de kleren keurig netjes gewassen en gestreken
terug. Hen begroette de koning met blijdschap en hij liet de kleren onmiddellijk weer terugleggen in de koninklijke
klerenkist en hij liet die wijze dienaren in vrede teruggaan naar hun huis. De dwazen echter gaven de kleren vuil terug,
zoals zij die gedragen hadden. Hen groette de koning in boosheid, hij liet de vuile kleren naar de wasserij brengen en de
dwaze dienaren zelf werden in de gevangenis gegooid. Zo is het met de Koning der Koningen Hij is blij met de
lichamen van de tsaddikiem, die op hun ziel gepast hebben en van hen zegt Hij: laat hen rusten op hun rustbank, dat wil
zeggen: laat hun lichaam in vrede rusten in hun graf. En betreffende hun ziel zegt Hij: „Moge de ziel van mijn meester
worden opgenomen in de bundel van het leven.” [Deze woorden sprak Avigail, de vrouw van Naval, over de ziel van
David, dat hij zou rusten in het paradijs (I Sjmoeël 25:29)]. Maar betreffende de lichamen van de booswichten zegt Hij
(Jesjajahoe 48:22): „Er zal geen vrede voor de booswicht zijn, zegt G-d,” en betreffende hun ziel, zegt Hij (I Sjmoeël
25:29): „Maar de ziel van je vijand, moge die als in een slinger verworpen worden.” [Alsof twee engelen ieder aan een
kant van de hemel staan en de ziel in een slinger naar elkaar toe werpen, de een naar de ander en weer terug. De ziel
krijgt zo nooit rust.]


