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Verklaringen op de Tefilla - 12 
 
De negende beracha: Bareeg `alènoe 

 
 
De beracha voor welvaart en parnasa volgt op de beracha voor gezondheid. Hier zijn twee 
tegengestelde verklaringen voor. 
De eerste zegt dat de gezondheid voor de welvaart gaat. Een mens moet allereerst zorgen 
gezond te blijven en de inspanningen voor zijn parnasa daar aan aanpassen en niet 
andersom.  
De andere verklaring zegt: de uitspraak luidt: ¨Hasjem heeft de genezing voor de kwaal uit 
laten gaan” (TAl. Bab. Meg 13B). Dat wil zeggen dat een goede parnasa en welvaart kan 
lijden tot gezondheidskwalen en daarom komt de beracha voor genezing voor die van 
welvaart.  
 

Gedurende de wintermaanden voegen wij in deze beracha de woorden ומטר טל   .in ותן 
Deze woorden betekenen: en geef ons dauw en regen. De betekenis is dat in de 
wintermaanden, vanaf begin december, wij vragen om regen. Maar waarom wij ook dauw 
noemen is minder duidelijk. Dauw is immers niet aan de winter gebonden, zij valt altijd! 
Zomer en winter 
 

Om dit te begrijpen dienen we een stukje geschiedenis uit het boek Malachiem (1:17:1) te 
bestuderen. 
Koning Achaw, een fervent afgodendienaar en tegenstander van de profeten, komt 
Elijahoe de Profeet tegen in het treurhuis van Chieel, 
 Chieel bouwt de stad Jericho op ondanks dat Jehosjoe’a hierover een vloek had 
uitgesproken: hij die de stad Jericho herbouwt, zal dat beginnen met - de dood - van zijn 
oudste zoon en afsluiten met - de dood van - zijn jongste. Chieel zat nu sjiwwe voor zijn 
laatste zoon --de stad was af! 
Elijahoe zegt tegen Achaw: “De vloek van Jehosjoe’a. Het is tijd dat je tot inkeer komt 
Achaw. 
 
Achaw antwoordt: Als de vloek van de meester al niet uitkomt, dan toch zeker die van de 
leerling niet. 
 Mosjé zegt:als jullie afgoden dienen dan zal Hasjem woedend worden en er zal 
geen Matar, regen zijn -woorden uit het Sjema! EN zie, zegt Achaw, ik dien afgoden en het 
regent! Dus als de vloek van de meester - Mosjé - niet uitkomt dan is dit wat met Chieel 
gebeurt ook niet door de vloek van de leerling Jehosjoe’a 

 
Elijahoe antwoordt hierop: Ik zweer je dat er deze jaren geen dauw en regen  טל ומטר zal 
zijn tenzij ik het goed vind. 
Hij wil hiermee aan Achaw laten zien dat ook minderen dan Mosjé een vloek kunnen 
uitspreken en dan laten gebeuren. Hij kan dit niet alleen doen door middel van een vloek 
op de regen, dan zou Achaw immers zeggen dat dit de vloek van Mosjé was.Daarom 
voegt hij er de dauw aan toe, om te laten zien dat het zijn vloek is en niet die van Mosjé. 
(Uiteindelijk lijkt het of Hasjem het niet eens is met hem. Want in hoofdstuk 18:1 staat dat 
Hasjem tegen hem zegt: “laat je zien aan Achaw en Ik geef weer regen..., en dauw wordt 
daar niet genoemd.) 
 

Het hoe ook zij, door het noemen van het woordje ‘dauw’ verwijzen wij naar dit verhaal. 
Met de gedachte: mochten wij niet de verdienste hebben voor regen, zoals Mosjé dat heeft 
vastgelegd, laat ons dan dauw en regen krijgen, zoals Elijahoe dat kon beslissen.  


