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Maimonidesz: 

Van egy tórai micva, áldást kell mondani az étkezés után. Ez csak akkor kötelező, hogyha 

kenyeret evett az ember és jól is lakott vele.  

Rabbinikus parancsolat már egy olajbogyónyi mennyiség (27 gramm) után utóáldást  mondani. 

Rabbinikus parancsolat az is, hogy előáldást kell mondani. Nincs minimális mennyiség, amire 

áldást kell mondani.  

Az összes áldásoknak a szövegét Ezra és a bírósága szerkesztette (Ánsé Kneszet HaGdola - Nagy 

gyűlekezet férfiai, mely 120 főből állt) Nem szabad változtatni ezeken a szövegeken.  

Áldásban kell hogy szerepeljen: a Teremtő neve és a királysága. Baruch atah hashem elokeinu 

melech haolam. Ha nincsen meg ez a kettő, csak az egyik, hozzákapcsoljuk egy másik áldáshoz. 

Pl reggeli áldásokban van egy ilyen: a testünk egészségéért mondott áldást – áser jácár (amiben 

szerepel mindkettő) hozzácsatoljuk, az áldáshoz, amiben hálát adunk a Teremtőnek a lelkünkért – 

elokáj nesámá (amiben nem szerepel, csak az egyik).  

Ugyancsak, az úti imát hozzácsatoljuk egy étkezés előtti áldáshoz (mielőtt elmondjuk az úti imát, 

amiben nem szerepel mindkettő, eszünk egy falatot és hozzákapcsoljuk az úti imát az ételre 

elmondott áldáshoz, amiben szerepel mindkettő). Az étkezésre való áldást elmondhatjuk akár egy 

cukorkára is, és akkor már elmondhatjuk az úti imát. 

Az összes áldást minden nyelven el lehet mondani. A szöveg fordítása pontos kell, hogy legyen. 

De héberül célszerűbb elmondani, mivel mély dolgok is bele vannak szőve ezekbe a szövegekbe, 

akár Kabbalai. Magyarul ezek a mögöttes jelentések elvesznek.  

Az áldás akkor számít áldás elmondásának, ha én magam is hallom. Saját füllel kell, hogy 

meghalljam, amit kiejtek. Maimonidesz még egy alapszabályt mond. Egy áldás ne legyen 

megszakítva attól a dologtól, amire elmondjuk az áldást. Ha például elmondunk egy csokira áldást 

és közben csörög a telefon és felvesszük akkor az az áldás feleslegessé válik, mert megszakítottuk 



a cselekvést, ezért később az áldást újra el kell majd mondani. 

Ha kenyérre mondunk áldást és nincsen kés kéznél, és megkérünk valakit, hogy hozzon kést, az 

nem számít megszakításnak, mert az étkezéshez tartozik, nem más foglalkozás, az étkezés 

előkészítése.  

Tisztátalan ember mondhat áldást. Napjainkban mindenki halottak által tisztátalan. Vöröstehén 

hamuja által lehetne megtisztulni a halott általi tisztátalanságból és ez ma nincs. Tisztátalan 

ember, nem léphet be a Szentély udvarára. Jeruzsálemben ki van téve egy tábla, hogy zsidó 

embereknek tilos felmenni a Szentély hegyére. 

Meztelen ember fürdőruhában, akkor mondhat áldást, ha csak azonos neműekkel van együtt, 

férfiak ilyenkor valamit tegyenek a fejükre.  

Más számára is elmondhatunk áldást. Úgy, hogy a másik egy szót sem ejt ki a száján. 

Az összes zsidó ember között kapcsolat van. Felelős a másikért, segíthet az áldás elmondásában. 

Kol jiszráél árévin ze láze – Minden zsidó felelős a másikért 


