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Verklaringen op de Tefilla - 17 
 
 
De veertiende beracha: Et tzemach (1) 
 

-1- 
Volgens de Talmoed Jeroesjalmi bestaat onze tefilla nog steeds slechts uit 18 berachot. De 
berachot over Jeroesjaljim en deze, over Davids koningshuis worden als één gezien. De reden 
hiervoor vinden wij in de Yalkoet Sjimoni op Shmuel I (remez 106).  

Het Joodse volk wil een koning, net zoals alle volkeren om hen heen. Sjmoe’eel voelt daar 
niets voor. Maar Hasjem zegt: het gaat hen niet om jou. Het gaat om Mij, zij willen een 
ander dienen. Hierop zegt Rabbi Sjimon bar Yochai: het Joodse volk heeft drie zaken 
geminacht: Hasjem Zelf, De Beth Hamikdasj en het koningshuis van David.  En wanneer is 
dat geweest? In de tijd van Jerow’am ben Nawat. 
Rabbi Sjimon Ha’amsoeni zegt: en de ge’oela kan pas komen als zij dawwenen voor 
alledrie tegelijk. 

 

Wij zien dus dat de berachot over de herbouw van de tempel en de bloei van het koningshuis van 
David bij elkaar horen. Daarom beschouwt de Jeroesjalmi ze als één. 
 

-2- 
De Gemara (T.B. Meg. 3A) vertelt dat de sluitletters ף,ם,ן,ץ,ך vergeten waren en dat zij door de 
 de zieners weer in ere zijn hersteld. En de verklaarders vragen zich of hoe het mogelijk is , צופים
dat zo iets bekends  als de sluit-letters vergeten raken. 
 

De Maharal van Praag schrijft: 
De uitleg van de dubbele expressie: תצמיח \את צמח  is uit te leggen volgens een   פרקי דרבי אליעזר
   פרק כח)
 De vijf dubbele letters zijn allemaal uitdrukking van de ge’oela.  
 Bij Awraham staat er לך לך (Ber. 12:1), twee keer ך toen hij gered werd uit Oer Kasjdiem. 
 Bij Jitschak steer er ממנו ( Ber. 26:16)  twee keer ם toen hij ontsnapte aan de Philisjitiem. 
 Bij Ja’akow staat er  הצילנה נא (Ber. 31:12) twee keer  ן toen hij verlost werd van Esaw, 

Bij de Uittocht uit Egypte gebruikt Mosjé de woorden פדק פקדתית , twee keer de  פ 

En twee maal de  צ hoort bij de toekomstige verlossing, zoals er staat:  איש צמח שמו ומתחתיו
 (Zech. 6:12)  יצמח

 

En de gedachte lijkt mij dat door sommige letters een  סוף einde te maken, men steeds weer 
herinnerd wordt aan de ge’oela die snel moge komen. 
 

Maar er was een tijd dat de mensen de hoop hierop helemaal hadden verloren - men was deze 
letters en hun boodschap vergeten. De zieners, zij die de letters פם צ  in hun naam hebben, zij 
brachten het geloof in de ge’oela weer terug. 
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In het eerste hoofdstuk van  מלאכים א vinden wij de David de opdracht geeft om zijn zoon Sjelomo 
te zalven. Hij draagt Natan de profeet en Tzadok de Koheen op hiervoor de hoorn, de קרן, te 
nemen die op dat moment nog in  שילה staat. Ook David was immers met die hoorn gezalfd. NIet 
zoals Sja’oel die met een פח, een kruikje, werd gezalfd.  
De hoorn symboliseert het langdurige - denk aan de lange sjofartonen, uit een hoorn. Terwijl een 
kruik meer breekbaar is. (zie de  רד”ק over dit onderwerp). 
 

Dit alles brengt ons op de eerste helft van de uitleg van deze beracha.  
WIj vragen Hasjem  om spoedig het koningshuis van David terug te brengen voor altijd, en dat is in 
combinatie moet onze wens om de tempel te herbouwen en het terugkomen van de Sjechiena 
naar Jeroesjalajim een voorwaarde om de ge’oela te verwachten. 


