
Ráv Keleti – Áldások 
Készítette: Pataki András 

Hálaáldások – Birkot hodáá 

Ezek közül a legjelentősebbek: 
- Sehechejánu 
- Hátov vehámétiv 
- Birkát hágomel 

Birkát hágomel áldást, annak kell elmondani, aki tengeren kel át, sivatagon kel át, börtönből 
szabadult, vagy súlyos betegségből gyógyul meg.  

Az Amida végén van egy részlet, ami így szól: 
„Minden élő Neked hálálkodik” 
kol háchájim joduchá szelo 
A chájim (élő) szó betűi: chet, jud, jud, mem.  
ch – chet (chávus-aki börtönben volt) 
-j-jud (jam-tenger) 
-j-jud(jiszurim-beteg volt) 
-m-mem (midbár-sivatag) 

Egy időben Izraelben sok merénylet volt. Ha egy merénylet után ott volt, de nem esett baja, 
vagy csak kisebb sérülést szenvedett, akkor is kellett mondani ezt az áldást. 

Nem csak annak van szerepe, aki elmondja az áldást, hanem annak is, aki hallja az áldást 
annak is kell válaszolnia. Aki hallja az áldást, úgy válaszol:  
„Aki  jót tett veled, a jövőben is csak jót tegyen veled” 

A micva betartásának fő szabályai:  

Hidur micvá Lekátchilá Bediávád 

A szó jelentése: a micvá 
szépítése 
Nagyon előnyös módja a 
micva betartásának 

A szó jelentése: eredetileg 
Ez a helyes betartása a 

micvának 

A szó jelentése: megtörtént 
esetben 

Nem úgy csinálja a micvát 
ahogy helyes lett volna, de 
még így is érvényes volt a 
micva betartása, de éppen 
hogy csak 

 Állva mondta el Ülve mondta el 
Van egy vers, amiben 

úgy van írva: Dicsérjék a 
Teremtőt a közösségben 
és öregek gyűlésében 
adjanak hálát a 
Teremtőnek. Ez azt 
jelenti, hogy legalább két 
tálmid cháchám (öreg 
ember - bölcs ember) 
legyen a közösségben. Ez 
nem kötelező, de előnyös 

10 ember előtt (minjan) 
előtt kell elmondani, ha nincs 
10 ember, akkor kell várni, de 
csak addig, amíg megvan a 
hála érzése (maximum 30 nap) 

Ha minjan nem jött össze és 
úgy mondta el, akkor később 
az illetőnek újra el kell 
mondania az áldást, de a 
Teremtő neve nélkül 

Tóra olvasás után 
mondja el, három napon 
belül 

Harminc napon belül Harminc napon túl 


