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• Hákárát hátov ~ a „Jó” felismerése 

• 3 feltétel:  

1. cheszedre épül: akkor megoldás a hákárát hátov a „vevés” problémájára, ha adó 

típus vagyok, ha alapvetően adni szeretnék. Így ha mégis kapok, ez felerősíti 

bennem az adásra való vágyat  

  

2. fel kell ismerni a „jót”:  ha nem érzem, hogy jó, amit kaptam, soha nem leszek 

hálás érte. Ha alapvetően az az elvárásom, hogy mindent kapjak, mert minden jár 

nekem: anyagiak, egészség, család stb. és ezekből is a maximális, soha nem leszek 

elégedett, soha nem fogok örülni semminek. Alapvetően úgy kell hozzáállnom az 

élethez, hogy semmi nem jár nekem és minden, amit kapok, az plusz ehhez képest, 

így vagyok képes érzékelni a „jót”  

 

3. hákárá - felismerés: lehetséges, hogy akár felismerem, hogy jót kaptam, de nem 

tudom értékelni, mert megszoktam, már természetessé, magától értetődővé vált. 

Ilyenkor szükséges újra felismerni, újra értékelni tudni a jót. Meg kell tanulni új 

élménnyé tenni triviális dolgokat, mint pl. levegővétel, mozgás, látás stb. Erre 

példa a szidurból – Birkot hásáchár, amiben minden reggel hálát adunk a 

Teremtőnek ilyen triviális dolgokért. 

 

 

• Két példa meghökkentő példa: Mózes V. könyve 23. fejezet 

1. „7. Ne utáld az edomitát; mert atyádfia, ne utáld az egyiptomit, mert jövevény 

voltál az földén” 

� Hiába voltunk rabszolgák Egyiptomba és kegyetlenül bántak velünk, majd 

a fiúcsecsemőket a folyóba gyilkolták, mégis mivel „kaptunk” az 

egyiptomiaktól lehetőséget, hogy az országukban éljünk – értékeljük a 

segítséget, nem felejthetjük ezt a jót, amit kaptunk tőlük. Ebből azt az 

általános szabályt tanulhatjuk, hogy amikor valakitől jót is és rosszat is 



kaptam, akár nagyon sok nagyon rossz dolgot, a hákárát hátov kötelez, 

hogy a jóra koncentráljak, ne pedig a rosszra  

 

2. „3.  Az Ammoniták és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig 

se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké:  

4. Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek 

Egyiptomból; és mivel felbérelte ellened Bálámot, Beór fiát, a mesopotámiabeli 

Péthorból valót, hogy megátkozzon téged.” 

� Az Ammoniták nem hoztak a zsidóknak kenyeret és vizet, ezért nem 

térhetnek be. Vajon ez miért ennyire szigorú? Ramban úgy magyarázza, 

hogy Ábrahám többször megmentette Lótot, Ámon apját. Ez kötelezte 

volna a leszármazottait, hogy amikor Ábrahám leszármazottai pusztai 

vándorlás során az országuk közelébe érnek, akkor kihasználva az 

alkalmat, visszafizessenek valamit abból a jóból, amit kaptak. Ha ezt nem 

tették meg, nem volt meg bennük hákárát hátov, akkor nem térhetnek be. 

Tehát egyrészt a hákárát hátov nem évül el. Másrészt ennek nagyon 

alapvető tulajdonságnak kell lennie a zsidó népnél, akiből ez hiányzik, e 

szerint nem tartozhatna a zsidó néphez. 

   

  

 


