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De elfde beracha: Hasjiewa
In deze bracha vragen wij om rechtspraak. Zowel nu als in de toekomst.
Nu, omdat als wij eerlijk handelen, Hasjem ons daarin steunt. Hasjem is aanwezig bij de
rechtspraak - zodat Hij (als het ware) weet wat Hij moet doen. Na aanleiding van de
uitspraak handelt Hasjem. Zelfs als de rechters onbedoeld dwalen, zover gaat Zijn steun.
Maar ook in de toekomst, voor de komst van de Masjie’ach. Vandaar de plaats in de rij van
de tussenbrachot, tussen de kiboetz galoejot (verzameling van de verspreid wonende
joden) en de herbouw van Jeroesjalajim.
Over de afsluiting van deze bracha is nog wel het één en ander te doen.
Bij de samenstelling van onze sidoer hanteren onze Chachamim enkele regels. Eén
daarvan heet: bracha hasmoecha lechawérta, d.w.z. de ene bracha sluit onmiddellijk aan
op de andere. De regel schrijft voor dat zo een bracha niet meer met de woorden ברוך
 אתה ה’ אלקנו מלך העולםmogen beginnen. Sterker nog: het hele woord  מלךis overbodig
geworden aangezien het al in de eerste bracha staat.
(Ook voor de sjemonna esré geldt dit, ondanks dat de woorden  מלך העולםhier niet in de eerste
bracha staan. Ten eerste vanwege de woorden  מלך עוזר ומושע ומגןaan het einde van de eerste
bracha en ten tweede omdat het begin  אלקי אברהםdat aan het begin van de bracha staat, de
woorden  מלך העולםovertreffen - zonder Avraham had niemand geweten van Gds Majesteit).

Waarom dan toch deze bracha beëindigt met ?מלך אוהב צדקה ומשפט
Het gebruikelijke antwoord is dat er twee soorten Koning zijn. De een heerst als een
dispoot de ander bepaalt regels voor zijn volk en houdt zich daar zelf ook aan.
Hasjem is beide. Aan de ene kant is Hij de Koning van de wereld en de Almachtige. Aan
de andere kant is Hij de Wetgever Die Zich - zoals gezegd, als het ware - ook aan deze
regels houdt.
Een mooi voorbeeld voor dit laatste is Jom Tov. De datum waarop Jom Tov valt, in
tegenstelling tot Sjabbat, wordt bepaald door de nieuwe maan en daarmee het begin van
de nieuwe maand. Het is 15 Tisjrie omdat het 1 Tisjrie was... en dat werd bepaald door het
Beth dien… door ons! Hasjem, Die deze regels heeft gegeven houdt Zich daar ook aan.
Daarom komt in de bracha over de rechtspraak het begrip Koning terug in de afsluiting van
de bracha.
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