
 

 

Η περασσά Χουκάτ (Νόμος) συμπεριλαμβάνει μια σειρά νόμων αλλά και τη διήγηση 

γεγονότων που σηματοδότησαν την πορεία του εβραϊκού λαού. Ξεκινά με τη 

νομοθεσία που αφορά στην επαφή με τους νεκρούς καθώς και στην αντιμετώπιση 

των ακάθαρτων. Συνεχίζει με δύο σημαντικούς θανάτους στην οικογένεια του 

Μωυσή: 

• της Μύριαμ: αυτή ήταν και η αιτία της δίψας που έπληξε την κοινότητα στην 

έρημο, αφού για χάρη της ο Κύριος τροφοδοτούσε το λαό με νερό μέσω μιας 

πέτρας που τους ακολουθούσε κατρακυλώντας στη διαδρομή τους, το Μπεέρ 

Μιριάμ - «πηγάδι της Μύριαμ», όπως το ονόμαζαν 

• και του Ααρών, τον οποίον πένθησε για 30 ημέρες όλος ο λαός, αφού ως 

υποστηρικτής και διδάσκαλος της ειρήνης ήταν αγαπητός σε όλους. 

Τέλος, ακολουθούν διάφορα ιστορικά γεγονότα με σημαντικότερο την αναγκαστική 

αλλαγή πορείας, λόγω της απαγόρευσης να διέλθουν από τη γη της Εδόμ. 

 

Μετά από μακρόχρονη 

περιπλάνηση στην 

έρημο, ο λαός του  

Ισραήλ κλήθηκε να 

διασχίσει τη γη της 

Εδόμ, βάζοντας τέλος 

στην ταλαιπωρία του, 

αφού μετά από αυτήν 

βρισκόταν ο τελικός τους 

προορισμός, η γη των 

προγόνων τους, που ο 

Κύριος τους είχε 

υποσχεθεί. Η Τορά 

διηγείται πως ο Μωυσής 

έστειλε αγγελιαφόρους, 

ώστε να εξασφαλίσει την 

ασφαλή διέλευση τους. 

Οι Εδομίτες όμως τους 

αρνήθηκαν την είσοδο, 

παρ' ότι γνώριζαν όλες 

τις κακουχίες τις οποίες 

υπέφεραν οι Εβραίοι 

στην έρημο. Τους 

απείλησαν μάλιστα με 

στρατιωτική επίθεση, εάν 

τους επέμεναν να 

περάσουν από τη γη 

τους. Ο Μωυσής δεν το έβαλε κάτω και έστειλε δεύτερη αντιπροσωπεία. Αυτή 

τους διαβεβαίωσε πως οι Ισραηλίτες θα ταξιδέψουν μέσα από «ένα απομονωμένο 

μονοπάτι μακριά από κάθε αστικό κέντρο» (όπως μας εξηγεί ο Ναχμανίδης). 
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Επιπλέον, υποσχέθηκαν να πληρώσουν οποιαδήποτε τρόφιμα ή νερό θα 

κατανάλωναν. Ακόμη και με τους όρους αυτούς οι Εδομίτες αρνήθηκαν και πάλι. 

Οι αντιδράσεις αυτές των Εδομιτών δεν ήταν τελείως παράλογες. Θα ήταν σε 

κάθε περίπτωση επικίνδυνο να επιτραπεί σε μια μάζα τριών εκατομμυρίων 

ανθρώπων να διέλθουν από το έδαφος τους, ακόμη κι αν έμεναν έξω από τις 

κατοικημένες περιοχές. Επιπλέον, ο Αμπραβανέλ εξηγεί πως μια τέτοια πράξη θα 

έβλαπτε σοβαρά τις διπλωματικές σχέσεις της Εδόμ με τους Χαναανίτες, αφού 

σαφής σκοπός του λαού του Ισραήλ ήταν να τους επιτεθούν. Με δεδομένα τα 

παραπάνω, το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: Γιατί η εβραϊκή παράδοση 

αντιμετωπίζει τη συμπεριφορά των Εδομιτών ως σκληρή κι άσπλαχνη, τόσο που 

να απαγορεύει αυστηρά κάθε αποδοχή Εδομιτών που τυχόν θέλουν να ασπαστούν 

τον ιουδαϊσμό; 

Ο λαός της Εδόμ 

αναφέρεται ως 

αδελφικός λαός του 

Ισραήλ. Δεν ήταν 

ξένοι, καθώς τα δύο 

έθνη μοιράζονται 

κοινή καταγωγή από 

τα χρόνια του Ισαάκ. 

Ως οικογένεια θα 

έπρεπε να έκριναν 

διαφορετικά και να 

προσέφεραν  με 

οποιοδήποτε τρόπο 

δείγμα συμπόνιας και 

κατανόησης. Θα ήταν 

πιο  ευπρεπές 

τουλάχιστον  να 

εξέφραζαν τη λύπη 

τους, εξηγώντας τους 

τον γεωπολιτικό 

κίνδυνο που θα 

προέκυπτε. Αντίθετα 

οι Εδομίτες τους 

απείλησαν με θάνατο! 

Το μήνυμα που 

απορρέει από αυτό το 

κομμάτι της περασσά 

είναι πως, ακόμα κι 

 

όταν εύλογες ανησυχίες δεν μας επιτρέπουν να βοηθήσουμε τους άλλους όπως 

θα θέλαμε, θα ήταν τουλάχιστον καλό να αναζητούμε κάποιον εναλλακτικό τρόπο 

για να εκφράσουμε την ανησυχία μας. Η καλοσύνη και η στοργή είναι σχεδόν 

εξίσου ωφέλιμες κι ευεργετικές για όποιον τις έχει ανάγκη. 

Επιμέλεια: Γκαμπριέλ Νεγρίν 
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