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Ha a 3 női micvát teljesíti a nő, akkor könnyű szülése lesz (nem lesznek komplikációk). 

Előfordul, hogy valamelyik micva hozzám közelebb áll, mint a többi az nem baj. Mindenki 

azt csinálja nagyobb odaadással, amelyik közelebb áll hozzá. 

 

Miért női micva a chálá? A tészta tulajdonosának kell levenni a tészta darabot (chálá-t), a férj 

a ház tulajdonosa, neki kellene, de azért a nő veszi le mert övé a jutalom a micva 

teljesítéséért. + Chava hozta a világra a halált pénteken és a nők ezzel a micvával is próbálják 

helyrehozni Chava bűnét. Hasonlóan a pénteki gyertygyújtáshoz. 

 

Azért tarjuk a micvákat, mert az Örökkévaló adta nekünk és a micva teljesítésével közelebb 

lehet jutni az az Örökkévalóhoz. A micvák teljesítésékor Tóra /bölcsek/ egyéb források 

jutalmat ígérnek. 

 

Chálá micvát akkor kell csak végezni ha elég nagy mennyiségű lisztből csinálunk tésztát. 

A Talmudban van egy olyan vélemény, miszerint ez az egyik olyan micva, amiért teremtette 

Isten a világot. Ennek a micvának a teljesítése eltörli a bálványimádást. A bálványimádás 

elkülöníti a Teremtőtől a teremtés tárgyát, azért mert nem ismerik el, hogy az Örökkévaló 

teremtette a világot és befolyásolja a működését. A chálá levétele arra emlékezetet, hogy a 

kenyér (amivel ugyan én dolgoztam), hogy jól sikerül-e, és hogy van-e elég hozzávalóm az az 

az Örökkévalón múlik.  

 

Őseink szerint, ha leveszem és a kohénnak adom a chálát, akkor áldás lesz a házon. Mivel ezt 

a micvát a nő csinálja, így a ház áldásának forrása a nő, tőle függ, hogy a ház mennyire áldott. 

A micva teljesítésekor nemcsak a házon lesz áldás, hanem Izraelen is (jó lesz a búza, de ha a 

nők nem tartják akkor éhínség lesz) 

A chálá levétele jó pillanat a kérésre, akárcsak a gyertyagyújtás. 

 

Chálá= szombati kalács 

Chálá= pici darab, amit leveszünk (kohénnak adtuk a Szentély idején, ma megsemmisítjük) 



Azért lett a szombati kalács neve is chala, hogy ezzel is emlékeztesse a nőt levenni a pici 

darabot a szombati kalácsból. 

 

Mennyiség 

 

A Chálá számértéke 43. 43 és 1/5 tojásnyi mennyiségű lisztet ha használok akkor kell áldást 

mondani és levenni egy pici darabot. (Ez a liszt mennyisége és nem a kész dologé) Olyan 

tésztánál kell levenni, amit sütök és liszt kell hozzá és víz is van benne (egy csepp is elég) Víz 

helyett lehet tej is. 

De nem mindegy milyen mennyiségű lisztet használok fel! 

 

Ha a fehér liszt mennyisége:  

-1,2 kg-ig  Nem kell áldás + nem kell levenni 

-1,2 -1,67 kg között   Csak áldás nélkül veszem le a chalét 

-2,25 kg  Áldás + levenni  

 

Teljes kiőrlésű liszt vagy árpa, rozs, tönköly, zab mennyisége: 

-1 kg-ig  Nem kell áldás + nem kell levenni 

-1-1,4 kg  Csak áldás nélkül veszem le a chalét 

-1,9 kg  Áldással + levenni 

 

Hogyan 

 

Van 2,25 kg lisztből készült tésztám => elmondom az áldást és leveszek egy olajbogyónyi 

tésztát. Fontos hogy nemcsak leveszem hanem deklarálom hogy ez a chálá => becsomagolom 

és kidobom (régen a kohén kapta meg, de ma nincs templom) 

A chálát (pici darab) tilos elfogyasztani. Ezért a legjobb módszer hogy kidobom, mert  

ha villán van és elégetem => villa tréfli lesz 

edénybe teszem => edény tréfli lesz 

sütőben égetés => sütő tréfli lesz 

 

Ezt a micvát a galutban a rabbik tették kötelezővé. Ha egy nő választhat hogy süssön-e annyi 

mennyiségű tésztából, hogy lehessen áldást mondani rá, akkor jó ha ezt a lehetőséget választja 

és megsüti megadott mennyiségű lisztből. 



 

Ha egy ugyanabból a tésztából vagy hasonló tésztából többféle süti fog készülni, akkor 

egymásmellé teszem és letakarom őket és elég egy sütiből levenni a chálát. Ha nagyon 

különböző tésztából, akkor külön-külön kell meglennie az adott mennyiségnek. 

 

Kevert tésztánál pl. piskóta is le kell venni a chalét, de csak ha elérte a liszt a szükséges 

mennyiséget. (ez már szinte ipari mennyiség!) A pl. piskótából sütés után veszem le a chalét.  

Ha 40 nő egy időpontban vesz chálát akkor annak nagy hatása van az égben pártalálás és 

gyermekáldás területén. 

 

Pénteken süssön a nő ha megoldható. 

 

Ha a férj akarja levenni a chálát, akkor engedélyt kell kérnie a rá a feleségétől, mert a nő 

ebben a micvában elsőbbséget élvez. 

 

Ha valamilyen rendezvényen több nő süt együtt akkor a tészta tulajdonosa sütés előtt leveszi a 

chálát, de fontos hogy ne ossza szét sütés előtt a többieknek a tésztát, mert ha szétosztja akkor 

nem veheti le. Sütés után szét lehet osztani. Ugyanez vonatkozik arra is ha több család 

összefog, lehet úgy hogy egyik héten az egyik süt, másik héten a másik. 

 


