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Η σκάλα του πλούτου και της φτώχειας  

 

 ויצא
Στην περασσά Βαγετσέ διαβάζουμε για το όνειρο που είδε ο πατριάρχης μας 
Ιακώβ, μετά την αναχώρησή του από τη Χαναάν, προκειμένου να ξεφύγει από 
τον αδελφό του Εσάβ και να γλιτώσει από το θυμό του. Ο Ιακώβ είδε στον ύπνο 
του μια σκάλα που εκτεινόταν από το έδαφος μέχρι τον ουρανό και αγγέλους να 
ανεβοκατεβαίνουν σε αυτήν. 

Το Ταλμούντ κάνει ένα 
σχόλιο σχετικά με αυτό 
το όνειρο, εξηγώντας 
μας ότι στην κορυφή 
της σκάλας ο Ιακώβ 
είδε την εικόνα του 
Μωυσή και στο κάτω 
μέρος της σκάλας την 
εικόνα του Κόραχ, 
ξαδέλφου του Μωυσή, 
ο οποίος είχε ηγηθεί 
της εξέγερσης ενάντια 
στην εξουσία του 
Μωυσή μετά την Έξοδο 
από την Αίγυπτο, όπως 
διαβάζουμε στο Βιβλίο 
των Αριθμών (Μπα-
μιντμπάρ, κεφ. 16). 

Ποιο είναι το νόημα 
αυτού του οράματος; 
Τί συμβολίζει η εικόνα 
του Μωυσή και του 
Κόραχ στα αντίθετα 
άκρα της σκάλας; 

Ο Μωυσής και ο Κόραχ 
ήταν οι δύο 
πλουσιότεροι άνδρες 
του λαού του Ισραήλ 
κατά τη σαραντάχρονη 

πορεία τους στην έρημο. Οι σοφοί μας διδάσκουν ότι ο Θεός επέτρεψε στο 
Μωυσή να κρατήσει τη ζαφειρένια σκόνη που δημιουργήθηκε όταν λαξεύτηκαν οι 
δύο λίθινες πλάκες των Δέκα Εντολών και έγινε πολύ πλούσιος από αυτό το 
υλικό. Ο Κόραχ άφησε την Αίγυπτο με εκατοντάδες καμήλες φορτωμένες με 
πλούτη. Οι δύο άντρες στέκονταν στα δύο άκρα της σκάλας στο όνειρο του 
Ιακώβ, προκειμένου να δείξουν ότι ο πλούτος μπορεί να ωθήσει ένα πρόσωπο στα 
μεγαλύτερα ύψη ή αντιθέτως να το βυθίσει στα χαμηλότερη βάθη. Ήταν και οι 
δύο πολύ πλούσιοι. Όμως ο Μωυσής έφτασε στο μεγαλύτερο ύψος που μπορούσε 
να επιτευχθεί από ένα ανθρώπινο ον, ζώντας για σαράντα μέρες «κοντά» στον 
Παντοδύναμο, όταν ανέβηκε στο όρος Σινά. Αντίθετα, ο Κόραχ και οι οπαδοί του 
ήταν καταδικασμένοι να φτάσουν στα χαμηλότερα βάθη, όταν άνοιξε η γη και 
τους κατάπιε, μετά την εξέγερσή τους. 

Το παραπάνω μήνυμα είναι ενσωματωμένο μέσα στη λέξη «σουλάμ» (σκάλα),  η 
αριθμητική αξία της οποίας είναι 136, ίδια με την αριθμητική αξία της λέξης 



«μαμόν» (χρήμα). Το χρήμα είναι σαν μια σκάλα - μπορεί να ανεβάσει ένα 
πρόσωπο σε μεγάλα ύψη ή να το ρίξει στα χαμηλότερα βάθη. Ένας πλούσιος 
άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του για να εκπαιδεύσει τα παιδιά 
του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βοηθήσει τους φτωχούς, να επιχορηγήσει 
τις εβραϊκές σπουδές καθώς και να συνεισφέρει στην ίδρυση και διατήρηση 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Το πρόσωπο αυτό τότε ανυψώνεται στο υψηλότερο 
επίπεδο, χάρη στην περιουσία του και τη σωστή διαχείρισή της. Αντιθέτως, το 
χρήμα μπορεί να ωθήσει ένα πρόσωπο στην αλαζονεία, δημιουργώντας του μια 
σφοδρή επιθυμία για ισχύ και κύρος, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κόραχ. 
Όπως διδάσκει το τραγικό αυτό επεισόδιο, η επίδραση των χρημάτων μπορεί να 
οδηγήσει στην πτώση ενός ατόμου στο χαμηλότερο βάθος της μιζέριας και της 
δυστυχίας. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι η εβραϊκή λέξη 
«Ονι» (φτώχεια) έχει την ίδια αριθμητική 
αξία, 136. Η ατυχής κατάσταση της 
φτώχειας και των οικονομικών δυσχερειών 
είναι επίσης μια «σκάλα», ακριβώς όπως το 
χρήμα και ο πλούτος. Η φτώχεια μπορεί, 
όπως και ο πλούτος, να οδηγήσει έναν 
άνθρωπο είτε σε μεγάλα ύψη ή στα 
χαμηλότερα βάθη. Η έντονη οικονομική 
πίεση συχνά οδηγεί ένα άτομο να κυνηγήσει 
τα χρήματα με αθέμιτα μέσα, ανέντιμα, 
παραπλανητικά - ακόμα και μέσω της 
άμεσης κλοπής. Η κατάσταση αυτή μπορεί 
περαιτέρω να προκαλέσει άγχος και 
κατάθλιψη, που είναι τόσο καταστροφικά για 
την πνευματική και συναισθηματική υγεία. 
Από την άλλη πλευρά όμως, οι άνθρωποι σε 
χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο συχνά 
απολαμβάνουν κάποια ηρεμία και 

ικανοποίηση, που οι πλούσιοι μεγιστάνες θεωρούν ότι είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί. Ο φτωχός δεν χρειάζεται να ανησυχεί τόσο για τη συμπεριφορά των 
αγορών και χρηματαγορών ή να αγχώνεται για τις διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες 
και σίγουρα δεν χρειάζεται να υποστεί σε μεγάλο βαθμό την πίεση του 
ανταγωνισμού στην αγορά. Μπορεί να απολαύσει τα λίγα που έχει, χωρίς να 
ανησυχεί για το τι δεν έχει. 

Έτσι, η «σκάλα» του Ιακώβ μάς διδάσκει ότι, ανεξάρτητα από την κατάστασή μας, 
μπορούμε να ανεβούμε προς τον ουρανό ή να πέσουμε στα χαμηλότερα επίπεδα. 
Όπου κι αν μας πάει η ζωή, στεκόμαστε πάντα σε μια «σκάλα». Και εμείς είμαστε 
οι μόνοι που μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε την παρούσα 
κατάστασή μας προκειμένου να επιτύχουμε την πνευματική μας εξέλιξη και 
ανέλιξη ή αν θα πέσουμε σε μεγάλα πνευματικά βάθη. 
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