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Πέτρες και γονίδια 

 

 ויצא

Στην περασσά Βαγετσέ διαβάζουμε ότι ο Ιακώβ έφυγε από τη Μπεέρ Σσέβα για να 
πάει στη Χαράν, πατρίδα της μητέρας του. Όταν τον βρήκε η νύχτα ξαφνικά, σε 

κάποιο μέρος, πήρε πέτρες και τις έβαλε για προσκεφάλι του. Αφού είδε το 
σημαδιακό όνειρο με τη σκάλα που έφτανε στον ουρανό, ξύπνησε και συνειδητο-

ποίησε με δέος ότι ο τόπος είναι ιερός. Πήρε τότε την πέτρα που είχε κάτω από 
το κεφάλι του, την έβαλε όρθια ως μνημείο και έχυσε πάνω της λάδι, σκοπεύ-
οντας αργότερα να επιστρέψει και να καθαγιάσει τον τόπο. 

Γιατί, ενώ αρχικά γίνεται 
λόγος για «πέτρες», η 

Τορά στη συνέχεια μας 
λέει για μία «πέτρα»; 
Ερμηνεύοντας αυτό το 

εδάφιο, ο Ρασσί μάς λέει 
ότι οι πέτρες 

φιλονικούσαν μεταξύ 
τους για το ποια θα 
αποτελέσει το 

προσκεφάλι του Ιακώβ. 
Ο Θεός τότε τις ένωσε 

σε μία μοναδική πέτρα. 

Η Καμπαλά μάς εξηγεί 

πως η συνένωση αυτή 
συμβολίζει τη σύνθεση 
διαφορετικών ιδιοτήτων 

των προγόνων του, που 
έκανε ο Ιακώβ. Οι 

καμπαλιστές εξισώνουν τον Αβραάμ με τη σεφιρά (θείο χαρακτηριστικό) της 
χέσεντ (αγάπη). Ο Αβραάμ ήταν η ίδια η ενσάρκωση της καλοσύνης, της 
γενναιοδωρίας και του ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους του. 

Ήταν κατ’ εξοχήν εξωστρεφής, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να προσφέρει κάτι από 
τον εαυτό του στους συνανθρώπους του, στο Θεό, στον κόσμο συνολικά. 

Αντίστοιχα, ο Ισαάκ ενσαρκώνει τη σεφιρά της γκεβουρά (ισχύς, 
αυτοσυγκράτηση). Είχε κληρονομήσει τη βαθιά πίστη του πατέρα του στο Θεό, 
αλλά, από άποψη ιδιοσυγκρασίας και συμπεριφοράς, ήταν το διαμετρικά αντίθετο 

του Αβραάμ. Αφιερωμένος στο Θεό ως θυσία από τη νεότητά του, χαρακτηριζόταν 
από φόβο προς το Θεό που ο Αβραάμ αγαπούσε, από αυταπάρνηση για χάρη Του, 

από εσωτερική πειθαρχία και εσωστρέφεια. 

Χαρακτηριστικό της διαφοράς των δύο πατριαρχών μας είναι τα ταξίδια τους. Η 
αγάπη του Αβραάμ για το Θεό και τους ανθρώπους τον οδήγησε σε μακρές 

περιπλανήσεις, χαραγμένες στους δρόμους της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου και 
της Χαναάν. Αντίθετα, ο Ισαάκ δεν βγήκε ποτέ έξω από τα σύνορα της χώρας 

του. Το δικό του ταξίδι ήταν ένα εσωτερικό ταξίδι, στα βάθη του εαυτού του. 

Οι πέτρες, λοιπόν, του Ιακώβ αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές μιντότ 
(αρετές) των προγόνων του, που αντιστοιχούν σε αυτές τις σεφιρότ, δηλαδή την 



αγάπη (ααβά) και το φόβο (γιρά) αντίστοιχα. Οι ιδιότητες αυτές φιλονίκησαν για 
το ποια θα κυβερνήσει την ψυχή του Ιακώβ – και αργότερα το λαό του Ισραήλ 

και τον κόσμο. 

Ο Ιακώβ, όμως, κληρονόμησε τις αρετές και των δύο «πατέρων» του, αλλά δεν 

αρκέστηκε σε αυτές. Έχτισε τη δική του προσωπικότητα, επιχειρώντας μια 
δημιουργική σύνθεση της χέσεντ και της γκεβουρά. Η σύνθεση αυτή στην 
Καμπαλά είναι μια άλλη σεφιρά, γνωστή ως τιφέρετ (ομορφιά). Η σεφιρά αυτή 

συνδέεται με την ψυχική ικανότητα να εξισορροπεί κανείς τις αντίθετες μεταξύ 
τους τάσεις της χέσεντ και της γκεβουρά, εκδηλώνοντας έτσι εστιασμένη 

συμπάθεια και έλεος (ραχαμίμ). 

Η ρίζα της λέξης «τιφέρετ» υπονοεί επίσης 
την υπερηφάνεια. Σύμφωνα με τους σοφούς 

μας, αντιπροσωπεύει την υπερηφάνεια που 
αισθάνεται ο Θεός για το λαό του, Ισραήλ. 

Όταν προσευχόμαστε και υπηρετούμε το Θεό 
και την ανθρωπότητα με τη συνείδηση της 
τιφέρετ, σκοπός μας είναι να 

ενεργοποιήσουμε και πάλι αυτήν την 
υπερηφάνεια. 

Παρά το γεγονός ότι ο Αβραάμ είναι ο 
αρχικός πατέρας μας, είναι ενδεικτικό ότι ο 

τρίτος πατριάρχης μας, ο Ιακώβ (ή Ισραήλ, 
όπως ονομάστηκε αργότερα) ήταν αυτός που 
έδωσε στον εβραϊκό λαό το όνομά του και, 

ουσιαστικά, την ταυτότητά του (Μπενέ 
Γισραέλ, Αμ Γισραέλ). Ακόμα και η γη που ο 

Θεός αρχικά υποσχέθηκε στον Αβραάμ ονομάστηκε Γη του Ισραήλ (Έρετς 
Γισραέλ), από όπου πρόσφατα προέκυψε το σημερινό Κράτος του Ισραήλ 
(Μεντινάτ Γισραέλ). Όλα φέρουν το όνομα του Ιακώβ. 

Από τον Αβραάμ ο εβραϊκός λαός κληρονόμησε το ιδανικό της φιλανθρωπίας, της 
ελεημοσύνης και της κοινωνικής δέσμευσης, που είναι τόσο χαρακτηριστικό του. 

Ο Ισαάκ, αντίστοιχα, μας κληροδότησε την αυτοπειθαρχία και τον αυτοέλεγχο, το 
φόβο του ουρανού, το δέος και την ταπεινοφροσύνη μπροστά στο μεγαλείο του 
Δημιουργού. Η ιδιοσυγκρασία μας ως λαού, όμως – και η ιστορία μας – 

προσδιορίζονται κυρίως από την προσωπικότητα του Ιακώβ. Αδιάκοπες περιπλα-
νήσεις και ταπεινώσεις, έντονα ανθρώπινα συναισθήματα, έλεος και συμπάθεια 

για τον ανθρώπινο πόνο, έκφραση αγάπης αλλά και αυστηρότητας, εκεί που 
χρειάζεται, και ταυτόχρονα αποφασιστικότητα και πρακτικό πνεύμα για την 
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, παραμένοντας πάντα ευθείς και πιστοί στις 

αρχές μας. Και κυρίως αντοχή στις δυσκολίες και τις κακουχίες, υπομονή και 
επιμονή στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων μας. 

Σε προσωπικό επίπεδο, η παραπάνω ανάλυση μάς διδάσκει πως, παρ’ όλο που 
φέρουμε μέσα μας τα γονίδια των γονέων μας, σκοπός μας πρέπει να είναι να 
αφομοιώνουμε τις αρετές και τα καλύτερα χαρακτηριστικά τους και να 

διαμορφώνουμε μια δική μας προσωπικότητα, φιλοδοξώντας όχι να τους 
μοιάσουμε αλλά να τους ξεπεράσουμε. Μόνο με τον τρόπο αυτό συντελείται 

πρόοδος τόσο για τον καθένα μας προσωπικά όσο και για την ανθρωπότητα. 
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