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Η Τορά αναφέρει ότι, κατά την Έξοδο του λαού του Ισραήλ από την Αίγυπτο, ο 
Μωυσής φρόντισε να πάρει τα λείψανα του Ιωσήφ και να τα μεταφέρει μαζί του, 
ώστε να ταφούν στη γη του Ισραήλ (Έξοδος 13.19). Πριν από το θάνατό του, ο 
Ιωσήφ είχε υποχρεώσει τους αδελφούς του να του υποσχεθούν ότι θα 
μεταφέρουν τα οστά του από την Αίγυπτο για ταφή στη γη του Ισραήλ, υπόσχεση 
που ο Μωυσής εξασφάλισε ότι θα εκπληρωθεί κατά την Έξοδο. 

 

Το μιντράσς μάς 
διδάσκει ότι ο 
βασιλιάς Σολομών 
είχε αυτό το γεγονός 
κατά νου όταν 
έγραφε: «Ένα 
άτομο με σοφή 
καρδιά δέχεται και 
εκπληρώνει 
μιτσβότ (θείες 
εντολές)» (Μισσλέ - 
Παροιμίες 10.08). 
Ενώ στο σύνολό του 
ο λαός του Ισραήλ 
ασχολείτο με τη 
συλλογή των 

προσωπικών 
αντικειμένων και 

τιμαλφών των Αιγυπτίων, ο Μωυσής ήταν ο μόνος που ήταν απασχολημένος με 
την εκτέλεση της μιτσβά της μεταφοράς των οστών του Ιωσήφ. Αυτή η 
ενέργεια του Μωυσή εντυπωσίασε το Σολομώντα, ο οποίος αναγνώρισε σε 
αυτήν μια εκδήλωση της μοναδικής «σοφίας» του Μωυσή. 

Κατανοούμε πόσο αξιοθαύμαστο είναι για κάποιον να ασχολείται με ζήλο με 
θεάρεστες πράξεις και με την έμπρακτη εκτέλεση των εντολών της Τορά, αντί να 
κυνηγά αποκλειστικά τα υλικά αγαθά. Γιατί όμως η εκτέλεση των εντολών 
θεωρείται σοφία; 
Ο ραββίνος Shimon Schwab μάς εξηγεί ότι η «σοφία» του Μωυσή δεν έγκειται 
τόσο στην επιλογή του να εκτελέσει μια εντολή (μιτσβά), αλλά κυρίως στην 
ικανότητά του να ορίσει σωστά τις προτεραιότητές του, όταν ήλθε αντιμέτωπος με 
τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση εκτέλεσης περισσότερων μιτσβότ. Ο Θεός 
είχε προστάξει τους Ισραηλίτες να ζητήσουν και να πάρουν μαζί τους κατά την 
έξοδό τους από την Αίγυπτο τα πλούτη των Αιγυπτίων, συνεπώς η πράξη αυτή 
ήταν επίσης μια μιτσβά. Ο Μωυσής έπρεπε να αποφασίσει αν θα ασχολείτο με τη 
μιτσβά της συλλογής των αγαθών των Αιγυπτίων ή με τη μιτσβά της μεταφοράς 
των οστών του Ιωσήφ. Το δίλημμα αυτό δεν ήταν μια επιλογή μεταξύ της 
εκτέλεσης μιας μιτσβά και της επιδίωξης προσωπικού κέρδους. Ήταν μια δύσκολη 
επιλογή για την εκτέλεση μίας από τις δύο μιτσβότ - και αυτή η επιλογή απαιτεί 
σοφία. 



 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο Μωυσής μπορεί να επέλεξε να 
αφοσιωθεί στην εκτέλεση της συγκεκριμένης μιτσβά, που αφορούσε στα οστά του 
Ιωσήφ, και όχι της άλλης, που αφορούσε στον πλούτο της Αιγύπτου. Μια εξήγηση 
είναι ότι η υποχρέωση αυτή ήταν λιγότερο πιθανό να εκτελεστεί από τον υπόλοιπο 
λαό, ο οποίος ήταν δικαιολογημένα αρκετά πρόθυμος και έτοιμος να 
συγκεντρώσει τον πλούτο των Αιγυπτίων. Καθώς όλοι οι Ισραηλίτες ήταν ικανοί 
και πρόθυμοι να εκτελέσουν αυτήν τη μιτσβά, η αθέτηση της υπόσχεσης προς τον 
Ιωσήφ ήταν αρκετά πιθανή. Έτσι, ο Μωυσής όρισε την εκπλήρωση αυτής της 
υπόσχεσης ως πρώτη προτεραιότητά του, προκειμένου να μη παραμεληθεί. Μια 
άλλη εκδοχή είναι ότι ο Ιωσήφ, από την υψηλή του θέση του αντιβασιλέα της 
Αιγύπτου, είχε αποδώσει αυτήν την τιμή στον πατέρα του, Ιακώβ - και πατριάρχη 
όλου του έθνους - φροντίζοντας για τη μεταφορά και ταφή του στη γη Χαναάν. 
Συνεπώς, είχε το ηθικό δικαίωμα να αξιώσει τη μεταφορά των δικών του λειψάνων 
για ταφή στη γη του Ισραήλ και άξιζε την ανταπόδοση αυτής της τιμής από έναν 
άλλο μεγάλο ηγέτη. Τώρα που ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για την έξοδο από 
την Αίγυπτο, ο Μωυσής βρέθηκε σε αυτήν την περίοπτη θέση, του λυτρωτή και 
ηγέτη του λαού του Ισραήλ, οπότε θεώρησε την εκπλήρωση της υπόσχεσης προς 
τον Ιωσήφ ως προσωπική του υποχρέωση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Μωυσής έπραξε με σοφία, μέσω της προσεκτικής και 
επιδέξιας ιεράρχησης των μιτσβότ. 

 

Το να επιλέγουμε το 
καλό αντί του κακού ή 
ακόμα το καλό αντί για 
κάτι ουδέτερο δεν είναι 
πάντα εύκολο, αλλά 
τουλάχιστον η απόφαση 
είναι σαφής και 
ξεκάθαρη. Τα πιο 
περίπλοκα ερωτήματα 
και οι δυσκολότερες 
προκλήσεις που 
καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε κατά 
την διάρκεια της ζωής 
μας αφορούν στην 

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων στις 

περιπτώσεις εκείνες που έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε 
διαφορετικά σημαντικά έργα και ευκαιρίες για διαφορετικές καλές πράξεις αλλά, 
για πρακτικούς λόγους, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Στην περίπτωση 
αυτή, χρειάζεται πολλή σοφία για να επιλέξουμε τι ακριβώς θα κάνουμε και 
πότε. Και στην επιλογή μας αυτή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να 
σταθμίζουμε όλες τις παραμέτρους. Δεν έχουμε το περιθώριο να είμαστε 
επιπόλαιοι ή παρορμητικοί ή να επιλέγουμε «στην τύχη». 

Καλούμαστε να σκεφτόμαστε προσεκτικά και να ιεραρχούμε σωστά τους 
περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε (χρόνο, ενέργεια, σκέψη και υλικούς 
πόρους), ώστε στη ζωή μας να μην κάνουμε απλά καλές πράξεις, αλλά να κάνουμε 
τις σωστές καλές πράξεις στο σωστό χρόνο. 
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