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Δεν είμαστε όλοι ίδιοι 
 

Η περασσά Μπεααλοτεχά ξεκινά με την περιγραφή μιας σειράς διαδικασιών και 

πρωτοκόλλων που οι Ισραηλίτες καλούνται να ακολουθήσουν. Αρχικά δίνονται 

σύντομες οδηγίες προς τον Ααρών (και τους απογόνους του), διαμέσου του Μωυσή, 

που αφορούν το τυπικό και τον ορθό τρόπο τοποθέτησης κι ανάμματος της Μενορά 

(επτάφωτη λυχνία). Η περασσά συνεχίζεται με κανονισμούς που αφορούν στην 

καθαγίαση των Λευιτών και την αφιέρωση αυτών στον Κύριο. Οι άνδρες της φυλής 

του Λευί υποχρεούνται, αφού συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας 

τους, να υπηρετούν τον Κύριο μέσα από την εργασία τους στο Ιερό. 

 
Νόμοι για τον εορτασμό του Πέσαχ (τη 

14η ημέρα του πρώτου μήνα) 

ακολουθούν την περικοπή αυτή, 

δίνοντας έμφαση στην ιδιαίτερη 

περίπτωση του εορτασμού του Δεύτερου 

Πέσαχ, ένα μήνα αργότερα (τη 14η 

ημέρα του δεύτερου μήνα). Ακολουθούν 

οι τρόποι μετακινήσεις του λαού του 

Ισραήλ στην έρημο, με οδηγό τη θεϊκή 

παρουσία (σε μορφή νεφέλης πάνω από 

το μισσκάν), η προσταγή για την 

κατασκευή δύο ασημένιων σαλπίγγων 

και ο καθορισμός της χρήσης τους. Η 

περασσά καταλήγει στη διαμαρτυρία και 

την ένδειξη «κακής συμπεριφοράς» των 

Ισραηλιτών για τις συνθήκες διαβίωσης 

κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής τους 

στην έρημο, με αποκορύφωμα την 

αμφισβήτηση του Μωυσή από τα αδέλφια 

του Μύριαμ κι Ααρών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι Σοφοί μας (Χαζά"λ) ρωτούν ποιος ήταν ο λόγος που τα 

αδέλφια του Μωυσή σχολίασαν αρνητικά το γάμο του με γυναικά σκουρόχρωμη 

που μυήθηκε τον εβραϊσμό. Μας απαντούν οι ίδιοι ότι δεν τους απασχολούσε ο 

γάμος αυτός καθ' εαυτόν. Μετά την κάθοδο του Μωυσή από το όρος Σινά, αυτός 

απομακρύνθηκε από την γυναίκα του. Τα αδέλφια του δυσαρεστήθηκαν με το 

γεγονός αυτό, αφού αυτό αντιτάσσεται στα διδάγματα της Τορά που καθορίζει ότι 

η διαμόρφωση και ολοκλήρωση (υλική αλλά και πνευματική) του ατόμου 

πραγματοποιείται μέσα από το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Εξηγούν, 

λοιπόν, πως λόγω της εξύψωσης της πνευματικότητας και αγιότητας του Μωυσή - 

ιδιαίτερα μετά την επαφή του με τον Δημιουργό στο όρος Σινά - ήταν αδύνατο να 

συνεχίσει τη συνηθισμένη σχέση του με την γυναίκα του Τσιπόρα. Η Μύριαμ και ο 

Ααρών θεώρησαν υπερβολική την αντίδραση του αδελφού τους με δεδομένο πως 

και οι ίδιοι ήταν προφήτες: "Βαγιομερού αράκ αχ μπεμοσσέ ντιμπέρ αΣσέμ, 

αλό γκαμ μπόνου ντιμπέρ״ [Και είπαν: 'Μήπως μονάχα στο Μωυσή μίλησε 

ο Κύριος ή μήπως μίλησε και σε μας;‘ (Αριθμοί 12.2)] Η επέμβαση του Θεού 

ήταν καθοριστική, καθώς καλώντας και τα τρία αδέλφια μέσα στην Σκηνή του 

Μαρτυρίου ξεκαθάρισε στη Μύριαμ και τον Ααρών πως ο αδελφός τους είναι 



αντόν ανεβιίμ (κύριος των Προφητών, όπως τον χαρακτηρίζει ο Μαϊμονίδης). 

Μπορεί και σε εκείνους να «μιλούσε», αλλά με θολές εικόνες κι όχι τόσο άμεσα 

όπως στον Μωυσή, "πε ελ πε” [στόμα με στόμα, (Αριθμοί 12.8)]. Η περικοπή 

αυτή μας διδάσκει πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν έχουμε όλοι την ίδια 

πνευματικότητα ούτε, γενικότερα, τις ίδιες ικανότητες και είμαστε υποχρεωμένοι 

να φερόμαστε με σεβασμό σε όσους είναι καλύτεροί 

μας. 

Όπως ήταν επόμενο, επήλθε άμεση τιμωρία με τη 

μορφή μιας δερματικής ασθένειας (τσαράατ - 

λέπρα;) που προσέβαλε τη Μύριαμ. Γιατί όμως μόνο 

τη Μύριαμ; Την απάντηση δίνει η προσεκτική 

ανάγνωση της Τορά: "Βα'τενταμπέρ Μιριάμ 

βεααρόν μπεμοσσέ...” [Και μίλησε η Μύριαμ και 

ο Ααρών για (ενάντια) τον Μωυσή... (Αριθμοί 

12:1)]. Από την πρώτη κιόλας φράση της 

περιγραφής της δυσάρεστης αυτής ιστορίας της 

κακολόγησης του Μωυσή από τα αδέλφια του, 

ξεκαθαρίζεται με τη χρήση ενικού θηλυκού 

προσώπου (βα'τενταμπέρ = «και μίλησε (θηλ.)») 

ότι η Μύριαμ ήταν που έδωσε το έναυσμα για την 

κατακριτέα αυτή πράξη. 

Σημαντική επίσης και άξια σχολιασμού είναι και η 

αντίδραση του Μωυσή: Βεαίσς Μοσσέ ανάβ μεόντμικόλ ααντάμ... [Ο Μωυσής 

ήταν ταπεινός περισσότερο από κάθε άνθρωπο... (Αριθμοί 12.3)]. 

Γνωρίζοντας και ακούγοντας τη δυσφήμηση από τα αδέλφια του, αντί να τους 

αντιταχθεί και να τους εξηγήσει, προτίμησε να μην αντιδράσει. Οι Σοφοί μας 

αναφέρουν πως το πνευματικό του επίπεδο ήταν τόσο κοντά στον Δημιουργό, 

που μπορούσε να εισχωρήσει και στα πιο απόμερα δωμάτια της αγιότητας Του και 

ήταν σε θέση να κατανοήσει πλήρως ακόμα και τα δυσνόητα μυστικά της 

δημιουργίας. Παρόλα αυτά, προτίμησε 

να δείξει ανωτερότητα και να μη φέρει 

αντίλογο. Από τη συμπεριφορά αυτή 

διδασκόμαστε πως όταν ένας άνθρωπος 

από ταπεινότητα και σεβασμό δεν 

υποστηρίζει την τιμή του αλλά προτιμά 

να σωπαίνει απέναντι σε κάθε 

κατηγορία, χωρίς να φέρεται αλαζονικά 

κι εγωιστικά, έχοντας πλήρη 

εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του 

Δημιουργού, ο ίδιος ο Κύριος παίρνει το 

μέρος του και ως αήττητος κι ανένδοτος 

συνήγορος τον υπερασπίζεται. Όπως 

αναγράφεται στους Ψαλμούς: Τσαντίκ 

αΣσέμ μπεχόλ ντεραχάβ βεχασίντ 

μπεχόλ μαασάβ [Δίκαιος είναι ο 

Κύριος 
σε όλες του τις διαδρομές κι ελεήμων 

Επιμέλεια: Γκαμπριέλ Νεγρίν 
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