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Πέρα από το γράμμα του νόμου 

Η Περασσά Κι Τετσέ αρχίζει με ορισμένες διατάξεις (αλαχότ) σχετικές με τον
πόλεμο: «Όταν κάνετε πόλεμο με τους εχθρούς σας…» (Δευτ. 21.10).
Πολλοί Σοφοί μας σημειώνουν ότι αυτές παραπέμπουν και σε ένα διαφορετικό
είδος πολέμου, τον πόλεμο που πρέπει ο καθένας μας να κάνει σε συνεχή βάση
κατά της «κακής κλίσης» (γέτσερ αρά), δηλαδή όλων των εν δυνάμει
αμαρτωλών ενστίκτων μας. Στους στίχους αυτούς της Περασσά Κι Τετσέ
μπορούμε να βρούμε κάποια στοιχεία που μας καθοδηγούν, χρήσιμα στη συνεχή 
αυτή πάλη ενάντια στις κακές κλίσεις μας.

 Ο  Ρασσί  σχολιάζοντας  τον  πρώτο
 στίχο  της  Περασσά,  γράφει  ότι  η
 Τορά  αναφέρεται  σε  ένα
«προαιρετικό πόλεμο» (μιλχέμετ
ρεσσούτ). Σύμφωνα με την απλή
έννοια, ο Ρασσί αναφέρεται σε ένα
πόλεμο που το έθνος μπορεί να
αποφασίσει να διεξαγάγει με σκοπό
την επέκταση των συνόρων. Η κύρια
διάταξη που περιγράφεται σε αυτήν
την ενότητα, η διαδικασία με την
οποία ένας άντρας μπορεί να

παντρευτεί μια γυναίκα που συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της μάχης, έχει
εφαρμογή μόνο σε προαιρετικούς πολέμους, αυτούς δηλαδή που δεν αποτελούν
εντολή της Τορά (για παράδειγμα υποχρεωτική ήταν η εντολή του πολέμου
ενάντια στον Αμαλέκ). Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ωστόσο, τα σχόλια του Ρασσί
παραπέμπουν στο γεγονός ότι ο «πόλεμός» μας κατά της γέτσερ αρά πρέπει
επίσης να ανήκει στις προαιρετικές μάχες, αυτές που με ιδία βούληση
αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε. Ανήκει λοιπόν επίσης στον τομέα του ρεσσούτ,
του προαιρετικού.

Ας εξετάσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα προς κατανόηση των παραπάνω. Ένας
πατέρας περπατά με τον μικρό του γιο και τον συμβουλεύει να βαδίζει μονάχα
πάνω στο πεζοδρόμιο και όχι στο δρόμο. Το αγόρι αποφασίζει σε κάποιο σημείο
κατά τη διάρκεια της βόλτας να περπατήσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, μόλις
λίγα εκατοστά  από την κίνηση του δρόμου. Ο πατέρας θυμώνει και του φωνάζει,
διότι θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του. Όμως ο γιος, υπερασπιζόμενος τον εαυτό
του, απαντά ότι υπάκουσε στην εντολή του πατέρα του και δεν περπάτησε στο
δρόμο.

Σαφώς, ο πατέρας έχει δίκιο και κάθε λόγο να ανησυχεί. Το «βάδισμα στο
πεζοδρόμιο» επίσης υπονοεί περπάτημα όσο το δυνατόν μακρύτερα από το δρόμο
και όχι άκρη-άκρη, που μπορεί να αποδειχθεί άκρως επικίνδυνο. Οι πεζοί δεν
συνιστάται να αποφεύγουν απλά το δρόμο, αλλά και την περιοχή δίπλα ακριβώς
στο δρόμο.



Ομοίως, οι Σοφοί μας σε
όλες τις γενιές είχαν
θεσπίσει «προστατευτικούς
φράκτες» (σεγιάγκ λατορά)
για τη διαφύλαξη της Τορά
και την απομάκρυνση κάθε
ενδεχομένου καταπάτησης
των Εντολών της. Γνώριζαν
ότι ο ανθρώπινος
χαρακτήρας είναι
 εύθραυστος  και  πολύ
εύκολα η «κακή κλίση»
μπορεί να μας ωθήσει λίγα
εκατοστά παραπέρα μέσα
στο «δρόμο», προς την
λανθασμένη συμπεριφορά.
Υπάρχουν αμέτρητα
παραδείγματα κανονισμών

και διατάξεων (αλαχότ), πολλές εκ των οποίων ραββινικής προέλευσης, καθώς
και αρκετά έθιμα που καλούμαστε να τηρούμε για το σκοπό αυτό. Έτσι απέχουμε
τελικά από ενέργειες που ναι μεν η Τορά επιτρέπει, αλλά οι παραδόσεις μας
απαγορεύουν, με απώτερο βέβαια σκοπό την αποφυγή παράβασης των ιερών
μιτσβότ της Τορά.

Μερικές φορές οι Ραββίνοι μάς προειδοποιούν να αποφεύγουμε ορισμένους
τρόπους συμπεριφοράς, ακόμα και όταν αυτοί είναι, από τεχνική άποψη,
επιτρεπτοί σύμφωνα με το νόμο της Τορά. Οι πιστοί μπαίνουμε πολύ συχνά στον
πειρασμό να προβάλλουμε αντιρρήσεις, απορώντας γιατί οι Ραββίνοι είναι τόσο
αυστηροί, γιατί απορρίπτουν αυτό που επιτρέπει η Τορά.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία της διεξαγωγής με ιδία βούληση ενός
μιλχέμετ ρεσσούτ, ενός προαιρετικού «πολέμου» κατά της γέτσερ αρά, στο
πλαίσιο των προαιρετικών δραστηριοτήτων μας. Για παράδειγμα, η στιγμή που
οφείλουμε να καταπολεμήσουμε τη γέτσερ αρά, την κακή κλίση που μας
αποτρέπει από το να σηκωθούμε νωρίς το πρωί για να παρακολουθήσουμε την
πρωινή προσευχή Σσαχαρίτ στη συναγωγή (με μινιάν) δεν είναι η τελευταία
στιγμή, όταν χτυπά το ξυπνητήρι, λίγο πριν την προσευχή!  Αυτός ο αγώνας
πρέπει να διεξαχθεί το προηγούμενο βράδυ, οπότε πρέπει να αντισταθούμε στον
πειρασμό να μείνουμε όρθιοι ιδιαίτερα αργά.

Δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε
κινδύνους και καταστάσεις που είναι μεν
«επιτρεπτές» με βάση την Τορά αλλά
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας
οδηγήσουν - έστω και άθελά μας - σε
ιδιαίτερα επικίνδυνες συμπεριφορές, οι
οποίες δεν θα εγγυώνται την τήρηση των
μιτσβότ. Πρέπει αντιθέτως, σοφά
 σκεπτόμενοι,  να  προφυλάσσουμε  την
 πνευματική  μας  υπόσταση  και  να

αποστασιοποιούμαστε από παρόμοιους πνευματικούς κινδύνους, καταπολεμώντας
την «κακή κλίση» (γέτσερ αρά), προτού αυτή βρεθεί πάρα πολύ κοντά μας.
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