
 

Περασσά Εμόρ 18 Μαΐου 2019 

(13 Ιγιάρ 5779)  

Περιορισμοί και ανατροφή παιδιών 

Στην αρχική ενότητα της περασσά Εμόρ αναφέρονται ειδικοί περιορισμοί που 

ισχύουν για τους ιερείς (κοανίμ) και πιο συγκεκριμένα περιορισμοί σχετικά με 

ποιούς μπορούν να παντρευτούν και πότε μπορεί να γίνουν τελετουργικά 

ακάθαρτοι (ταμέ). Ο Θεός αναθέτει στον Μωυσή: «Πες στους κοανίμ, στους 

γιους του Aαρών και να τους πεις ...» («Εμόρ ελ ακοανϊμ...βε αμαρτά αλεέμ», 

Λευιτ. 21.1). Σε αυτόν το στίχο ο Θεός λέει δύο φορές στον Μωυσή να μεταφέρει 

στους κοανίμ τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή. Αφού όμως 

ο Θεός ανέθεσε στον Μωυσή «Πες στους κοανίμ» κατά τα φαινόμενα δεν 

χρειάζεται στη συνέχεια να επαναλάβει, «...και να τους πεις». 

Ο Ρασσί μάς εξηγεί ότι ο Θεός 

λέει στον Μωυσή αφ׳ ενός μεν 

να ανακοινώσει αυτές τις 

πληροφορίες στους κοανίμ και 

αφ׳ ετέρου να μεριμνήσει ώστε 

αυτοί να τις διαβιβάσουν στα 

παιδιά τους. Ήταν υποχρέωση 

του Μωυσή να καθοδηγήσει 

τους γονείς (κοανίμ) σχετικά με 

την ανατροφή και εκπαίδευση 

των παιδιών τους. Ο Ρασσί 

περαιτέρω επεξηγεί ότι ο 

Μωυσής έπρεπε να «πει στους 

κοανίμ» αυτούς τους ειδικούς 

περιορισμούς και στη συνέχεια 

«να τους πει» ότι αυτοί οι 

νόμοι πρέπει να διαβιβαστούν 

στα παιδιά τους. 

Κατά συνέπεια, αυτό το εδάφιο αποτελεί τη βιβλική πηγή για ίσως την πιο σημαντική 

και πιο δύσκολη μιτσβά σε ολόκληρη την Τορά, τη μιτσβά του χινούχ, της 

ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών. Από εδώ αντλούμε τη γενική υποχρέωση 

κάθε εβραίου γονέα να αναθρέψει τα παιδιά του σύμφωνα με τους νόμους και τις 

παραδόσεις της Τορά. 

Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί η Τορά επιλέγει να εισαγάγει τη θεμελιώδη αυτή μιτσβά 

μέσω αυτού του παραδείγματος. Τα εδάφια που αναφέρονται στους κοανίμ φαίνονται 

πραγματικά σαν τα λιγότερο κατάλληλα για τη θέσπιση της υποχρέωσης του χινούχ, 

δεδομένου ότι οι νόμοι και περιορισμοί τους εφαρμόζονται μόνο σε ένα μικρό τμήμα 

του εβραϊκού λαού. Γιατί λοιπόν ο Θεός θεωρεί το πλαίσιο αυτό ως το πλέον 

κατάλληλο στην Τορά προκειμένου να εισαγάγει την μιτσβά της εκπαίδευσης των 

παιδιών; 

Κάθε εβραίος γονέας είναι αντιμέτωπος με τη δύσκολη πρόκληση της διδαχής και 

επιβολής αρκετών περιορισμών στα παιδιά του, περιορισμούς που δεν δεσμεύουν τα 

υπόλοιπα - μη εβραία - παιδιά. Είναι αναπόφευκτες οι διαμαρτυρίες των παιδιών, που 

εύλογα ρωτούν γιατί οι τάδε φίλοι τους έχουν τη δυνατότητα και τους επιτρέπονται 

πράξεις που θεωρούνται απαγορευτικές για αυτούς. Είναι όντως πολύ δύσκολο για ένα 

παιδί να συμμορφωθεί με ειδικούς κανόνες που άλλα παιδιά δεν χρειάζεται να 

ακολουθήσουν, και να παραδειγματίσουν έτσι και τα υπόλοιπα. Ως γονείς όμως, 

πρέπει να είμαστε σταθεροί στην εφαρμογή των κανόνων 



διαπαιδαγώγησης, που πρέπει να είναι συνεπείς προς τους νόμους και τις 

παραδόσεις μας καθώς και στις αρχές της οικογένειάς μας. 

Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που η Τορά επιλέγει τους νόμους σχετικά με τους 

κοανίμ ως το πρότυπο του χινούχ, της εκπαίδευσης και ανατροφής των παιδιών 

μας. Καμία άλλη ομάδα του εβραϊκού λαού δεν ήταν αντιμέτωπη με μεγαλύτερη 

δοκιμασία όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών τους από ότι οι κοανίμ, οι 

οποίοι, όπως γνωρίζουμε, δεσμεύονται από ένα σύνολο περιορισμών που δεν 

ισχύουν για τα άλλα εβραιόπαιδα. Αν, για παράδειγμα, οι φίλοι ενός παιδιού με 

καταγωγή Κοέν πρόκειται να επισκεφθούν ένα νεκροταφείο, εκείνο δεν επιτρέπεται 

να τους ακολουθήσει. Αν όταν μεγαλώσει τύχει να συναντήσει και θελήσει να 

παντρευτεί μία διαζευγμένη γυναίκα, πρέπει να ξέρει ότι δεν του επιτρέπεται να την 

παντρευτεί. Άρα οι κοανίμ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εξηγήσουν στα παιδιά 

τους ότι είναι διαφορετικά, ότι είναι ιδιαίτερα, ότι έχουν επιλεγεί για να φτάσουν 

ένα μοναδικό επίπεδο αγιότητας και εγγύτητας προς τον Θεό. Αυτός είναι ο μόνος 

τρόπος να μεταδώσουν τους ειδικούς νόμους της ιεροσύνης στα παιδιά τους. 

Αυτό είναι το παράδειγμα που όλοι οι 

γονείς πρέπει να ακολουθούν. Πρέπει να 

εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι τόσο αυτά 

όσο και όλοι εμείς δεσμευόμαστε από 

ειδικούς κανόνες και περιορισμούς, επειδή 

είμαστε ιδιαίτεροι και διαφορετικοί με την 

έννοια ότι μας δίνεται η ευκαιρία να 

δημιουργήσουμε ένα μοναδικό, στενό 

δεσμό με το Δημιουργό μας. Για το λόγο 

αυτό το εδάφιο των κοανίμ επιλέχτηκε ως 

πηγή για την μιτσβά του χινούχ. Ακριβώς 

όπως οι κοανίμ πρέπει να εξηγήσουν στα 

δικά τους παιδιά ότι είναι ξεχωριστοί και 

διαφορετικοί, εκλεγμένοι για να 

επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο και 

καθήκοντα στη ζωή, ομοίως θα πρέπει ως 

εβραίοι γονείς να μεταδώσουμε στα παιδιά 

μας το λόγο για τον οποίο ο λαός του 

Ισραήλ έχει επιλεγεί, το ρόλο που 

καλείται να εκτελέσει καθημερινά στη 

ζωή, όπως επίσης και το μεγάλο προνόμιο 

που του έχει δοθεί να δεχτεί και να 

ακολουθήσει την Τορά του Θεού. Έτσι 

λοιπόν οι κοανίμ μας προσφέρουν  το 

μοντέλο που οφείλουμε να 

ακολουθήσουμε σε αυτό το δύσκολο μα 

συνάμα κρίσιμο 

καθήκον της ανατροφής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών μας. 

Τέλος, μας επιδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι να εξηγηθεί σωστά στα παιδιά 

μας η αξία και η ομορφιά της κεντουσσά (αγιότητας), την οποία ο εβραϊκός λαός 

οφείλει να ακολουθήσει ως ρόλο και πρότυπο ζωής. 

Βασισμένο σε κείμενο του Rabbi Eli Mansour, www.dailyhalacha.com 

Μετάφραση - επιμέλεια: Ραβ. Ισαάκ Μιζάν, Λέων Μιζάν 
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