
28 Χεσσβάν 5772, 25 Νοεμβρίου 2011
Ώρα ανάμματος των κεριών: 16:46 - Το Σσαμπάτ τελειώνει: 17:46

Σσαμπάτ Σσαλόμ

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην μνήμην του Ραβίνου Γαβριέλ & της Ρίφκας Χόλτσμπεργκ, 
θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Κέντρο της Χαμπάντ στην Βομβάη τον Νοέμβριο 2008

     Η παρασσά της εβδομάδος
        Τολντότ Γένεσις 25:19 – 28:9

Ο Ισαάκ παντρεύτηκε τη Ρεβέκκα. Μετά από είκοσι χρόνια χωρίς παιδιά, 
οι προσευχές τους εισακούστηκαν και η Ρεβέκκα συνέλαβε. Πέρασε μία 

δύσκολη εγκυμοσύνη καθώς τα «παιδιά πάλευαν μέσα της». Ο Θ-ός τότε της 
είπε ότι «υπάρχουν δύο έθνη στη μήτρα σου» και ότι το μικρότερο θα επι-
κρατήσει στο μεγαλύτερο.

Ο Ησαύ βγήκε πρώτος. Ο Ιακώβ γεννήθηκε κρατώντας σφιχτά τη φτέρνα 
του Ησαύ. Ο Ησαύ μεγάλωσε για να γίνει «ένας έμπειρος κυνηγός, ένας άν-
θρωπος των αγρών». Ο Ιακώβ ήταν «ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος», θα-
μώνας των οίκων της μάθησης. Ο Ισαάκ συμπαθούσε τον Ησαύ. Η Ρεβέκκα 
αγαπούσε τον Ιακώβ. Μιά μέρα γυρνώντας εξουθενωμένος και πεινασμένος 
από το κυνήγι, ο Ησαύ πούλησε τα δικαιώματά του σαν πρωτότοκος στον 
Ιακώβ, για «ένα πιάτο φακές». 

Στα Γέραρα, τη γη των Φιλισταίων, ο Ισαάκ παρουσίασε τη Ρεβέκκα σαν 
αδερφή του, γιατί φοβόταν μήπως σκοτωθεί από κάποιον που θα ζήλευε την 
ομορφιά της. Καλλιέργησε τη γη, ξανάνοιξε τα πηγάδια που είχε σκάψει ο πα-
τέρας του Αβραάμ  κι έσκαψε κι αυτός μερικά δικά του πηγάδια. Για δύο από 
αυτά φιλονικούσε με τους Φιλισταίους, αλλά τα νερά του τρίτου πηγαδιού 
χρησιμοποιούνταν αρμονικά.

Ο Ησαύ παντρεύτηκε δύο Χετταίες. Ο Ισαάκ γέρασε και δεν έβλεπε πια κι 
εξέφρασε την επιθυμία να ευλογήσει τον Ησαύ πριν πεθάνει. Ενώ ο Ησαύ 
βγήκε να κυνηγήσει το αγαπημένο φαγητό του πατέρα του, η Ρεβέκκα έντυ-
σε τον Ιακώβ με τα ρούχα του Ησαύ, σκέπασε τα χέρια και το λαιμό του με 
προβιά κατσίκας για να κάνει το δέρμα του να μοιάζει τριχωτό όπως του 
αδερφού του, ετοίμασε ένα παρόμοιο πιάτο κι έστειλε τον Ιακώβ στον πα-
τέρα του. Ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα του για «τη δρόσο του ου-
ρανού και τα αγαθά της γης» όπως και για κυριαρχία στον αδερφό του. Όταν 
επέστρεψε ο Ησαύ κι αποκαλύφθηκε η απάτη, το μόνο που μπορούσε πια να 
κάνει ο Ισαάκ για το κλαμμένο του γιο, ήταν να προβλέψει ότι θα ζούσε απο 
το σπαθί του κι όταν ο Ιακώβ δείλιαζε, τότε θα έχανε την κυριαρχία του στον 
μεγαλύτερο αδερφό του.

Ο Ιακώβ έφυγε από το σπίτι του για τη Χαράν, προκειμένου να γλιτώσει από 
την οργή του Ησαύ και να βρει μία γυναίκα από την οικογένεια του αδερφού 
της μητέρας του, Λαβάν. Ο Ησαύ παντρεύτηκε και τρίτη γυναίκα τη Μαχλάτ 
κόρη του Ισμαήλ

 

Ο Λέων πάει για ψώνια με τη γυναίκα του Σάρα αλλά δεν περνάει και πολύ καλά. Επι 45 λεπτά είναι 
κολλημένος στο γυναικείο τμήμα ενός πολυκαταστήματος και είναι αδύνατον να φύγουν μέχρι να 
βρει ένα καινούργιο ταγέρ εκείνη. Ο Λέων έχει εκνευριστεί. Όταν για έβδομη φορά η Σάρα βγαίνει 
από το δοκιμαστήριο φορώντας ακόμα ένα ταγέρ, την κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω και της λέει, 
«Εντάξει αγάπη μου, αυτό είναι. Όχι μόνο σου χωράει τέλεια το ταγέρ, αλλά είναι και το αγαπημένο 
σου χρώμα. Αγόρασέ το τώρα και πάμε να τσιμπήσουμε κάτι». Και η Σάρα εκνευρισμένη του απα-
ντά «Μα τι λες Λέων! Αυτό είναι το ταγέρ που φορούσα όταν ήρθαμε!»

Χιούμ  ρ

Η αφταρά της εβδομάδας ξεκινάει με 
μια αναφορά στην πελώρια αγάπη 

που κρύβει ο Θ-ός για τα παιδιά του Ια-
κώβ και την τιμωρία που Εκείνος θα επι-
βάλλει στα παιδιά του Ησαύ που κυνήγη-
σαν τα ξαδέλφια τους. Αυτό ακολουθεί 
το θέμα της παρασσά αυτής της εβδομά-
δας της οποίας οι πρωταγωνιστές είναι ο 
Ιακώβ και ο Ησαύ.

Ο προφήτης Μαλαχίας τότε επιπλήττει 
τους κοανίμ (ιερείς) που προσφέρουν 
αλλοιωμένα και αδυνατισμένα ζώα στον 
βωμό του Θ-ού: «Θα το πρόσφερες στον 
κυβερνήτη σου, θα ευχαριστηθεί; Θα 
σας δεχτεί ευνοικά; Μακάρι κάποιος από 
εσάς να έκλεινε τις πόρτες του Ναού για 
να μην ανάβατε φωτιά στον Βωμό Μου 
μάταια!»

Η αφταρά τελειώνει με ένα δυνατό κάλε-
σμα στους κοανίμ να επιστρέψουν στην 
αρχική συνθήκη που είχε κάνει ο Θ-ός με 
τον πρόγονό τους τον Ααρών τον Μεγά-
λο Ιερέα. «Η Αληθινή διδασκαλία ήταν 
στο στόμα του και δεν βρέθηκε αδικία 
στα χείλη του. Σε ειρήνη και ισότητα πήγε 
μαζί Μου κι έφερε πίσω πολλά από την 
ανομία».

Η αφταρά της εβδομάδος
               Μαλαχίας 1:1-2:7
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Όταν ο Ιακώβ ξεγέλασε τον Ησαύ και πήρε τις ευ-
λογίες του πατέρα τους, του Ισαάκ, ο Ησαύ έγινε 

έξαλλος. «Έβγαλε μια δυνατή και πικρή κραυγή» και 
είπε στον πατέρα του, «Ευλόγησε κι εμένα Πατέρα 
μου!... Κι ο Ησαύ μίλησε δυνατά κι 
έκλαψε». Ο Ησαύ προσδοκούσε 
αυτές τις ευλογίες και για δεκαε-
τίες είχε υποκριθεί θρησκευτική 
ευλάβεια επειδή ήθελε ο πατέρας 
του να πιστέψει ότι του άξιζαν. 
Καταστράφηκε εντελώς όταν κα-
τάλαβε ότι αυτός, ο άψογος επί-
γειος κυνηγός, είχε ηττηθεί από 
τον θρησκευόμενο «χαιδεμένο» 
αδελφό του.

Είναι αξιοσημείωτο πως αυτός ο 
άνθρωπος που ήταν δολοφόνος, 
βιαστής και κοιλιόδουλος ήταν 
τόσο ανυπόμονος να πάρει την 
ευλογία ενός «τσαντίκ» (δικαίου).

Ο Ησαύ δεν έψαχνε καμιά μεγάλη 
κληρονομιά. Έτσι κι αλλιώς ο Ισα-
άκ ήταν ένας γέρος και τυφλός που δεν είχε να προ-
σφέρει τίποτα άλλο από τις ευλογίες του. Σαν κάποιος 
που μεγάλωσε στο νοικοκυριό του Αβραάμ και του 
Ισαάκ, ο Ησαύ ήξερε πολύ καλά την αξία της ευλο-
γίας ενός τσαντίκ (δικαίου). Ήταν ένας Εβραίος που 
γεννήθηκε από Εβραία μητέρα και επομένως είχε μια 
«εβραική καρδιά» η οποία τον εμπότισε με μια δυνα-
τή πίστη στον Θ-ό και στο υπερφυσικό. Η «Εβραική 
του καρδιά» όμως δεν ήταν παρούσα στον ανήθικο 

τρόπο ζωής του που ήταν αντίθετος σε όλα όσα είχε 
μάθει στο σπίτι του πατέρα του. Γνώριζε ποιο ήταν το 
σωστό αλλά δεν ήθελε να κάνει τις απαραίτητες αυτο-
θυσίες και να ζήσει μια ηθική, πνευματική ζωή.

Το Θ-ίο σχέδιο όριζε ότι ο Ιακώβ και 
όχι ο Ησαύ θα έπαιρνε τις ευλογί-
ες του. Γιατί ο Ιακώβ ήταν Εβραίος 
όχι μόνο στην καρδιά του αλλά και 
στις πράξεις. Με την πίστη μόνο 
δεν μπορούμε να καταφέρουμε την 
αποστολή μας να αποκαλύψουμε 
την Θ-ότητα σε αυτόν τον κόσμο 
και να μετατρέψουμε εμάς και τον 
κόσμο γύρω μας σε ένα Θ-ίο κατα-
φύγιο. Μόνο μέσω της τήρησης της 
Τορά και των μιτσβότ μπορούμε να 
φέρουμε εις πέρας αυτόν τον σκοπό. 

Σε μικρογραφία, πολλοί μπορεί να 
συσχετιστούν με το δίλημμα του 
Ησαύ. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
γνωρίζουν τι είναι το σωστό, αλλά 
στερούνται τη δύναμη και τη βού-

ληση να εφαρμόσουν αυτά που είναι σωστά στην κα-
θημερινή τους ζωή. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι 
μόνο η τήρηση της Τορά και των μιτσβότ μας κάνει 
άξιους παραλήπτες της Θ-ικής ευλογίας. Η πίστη δεν 
είναι επίκτητη. Υπάρχει εκ γενετής σε κάθε Εβραίο και 
οφείλεται στην Θ-ική ψυχή που ενσταλάχτηκε μέσα 
μας. Οι ευλογίες κερδίζονται. Μόνο η εφαρμογή της 
πίστης μας στην καθημερινή μας ζωή μας καταστεί 
άξιους των ευλογιών του Θ-ού.

Για περισσότερα άρθρα για την παρασσά της εβδομάδος κάντε κλικ εδώ ή http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/280825

28 Cheshvan 5772, 25 November 2011
Parshah Toldot - Genesis 25:19-28:9

Candle lighting time: 16:46 - Shabbat ends: 17:46
Shabbat Shalom

For this week’s parshah click here or http://www.chabad.gr/parshah/default_cdo/AID/9172
For this week’s article click here or http://www.chabad.gr/parshah/article_cdo/aid/458116/jewish/The-True-Heir.htm

Ποιος είναι ο αληθινός διάδοχος;
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