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Δεν είμαστε μόνοι μας σε αστόν τον κόσμο  

 

 

 משפטים

Μεγάιν κέξνο ηεο πεξαζζά Μηζζπαηίκ είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ θώδηθα αζηηθνύ 
δηθαίνπ ηεο Τνξά, ν νπνίνο απνηειεί ηα ζεκέιηα ηεο «αιαρά», ηνπ ζπλόινπ 

δειαδή ηνπ εβξατθνύ λόκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην βηβιηθό λόκν ησλ 613 
εληνιώλ, ην κεηαγελέζηεξν ηαικνπδηθό θαη ξαββηληθό δίθαην θαζώο θαη ηηο 
παξαδόζεηο θαη ηα έζηκα ηνπ εβξατθνύ ιανύ.  

Οη λόκνη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξαζζά πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο 
ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο δηαθνξέο. Έλαο από ηνπο λόκνπο απηνύο είλαη ν λόκνο ηνπ μπορ, 
ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε έλα ιάθθν ή άιια εκπόδηα πνπ κπνξεί λα βξεζνύλ ζε 
δεκόζην ρώξν (Έξοδορ 21.33-34). Εάλ θάπνηνο ζθάςεη κηα ηξύπα ζε δεκόζην 

ρώξν ή αθόκα θη αλ αθαηξέζεη ην θάιπκκα ελόο αγσγνύ θνηλήο σθειείαο ζην 
δξόκν, ηόηε απηόο θέξεη ηελ επζύλε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκηέο 

πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ σο απνηέιεζκα. Απηόο πνπ δεκηνύξγεζε ην 
δπλεηηθά επηθίλδπλν εκπόδην είλαη ππεύζπλνο λα ην εμαιείςεη, θαιύπηνληαο 
ηελ ηξύπα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νθείιεη λα απνδεκηώζεη γηα ηηο δεκίεο πνπ 

πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ εμαηηίαο ηνπ. 

Η κηηζβά ηνπ μποπ ηνλίδεη ηε γεληθόηεξε ππνρξέσζή καο λα εμεηάδνπκε πάληα 

πξνζεθηηθά ην πώο ε ζπκπεξηθνξά θαη νη πξάμεηο καο επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο. 
Ο λόκνο απηόο καο ππελζπκίδεη όηη δελ δνύκε κόλνη ζε απηόλ ηνλ θόζκν! Δελ 
κπνξνύκε λα ελεξγνύκε όπσο καο βνιεύεη θαη λα θάλνπκε απιά ό,ηη ζέινπκε, 

δίρσο ηελ παξακηθξή ζθέςε γηα ην πώο απηό κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο 
ζπκπνιίηεο καο θαη ηη ζπλέπεηεο έρνπλ νη πξάμεηο θαη νη ελέξγεηέο καο ζε 

απηνύο. 
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Οη ζνθνί καο έδσζαλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο. 
Χαξαθηεξηζηηθά, κηα ηζηνξία αλαθέξεη όηη ν Χαθέηο Χαΐκ (ξαββίλνο Γηζξαέι 
Μεΐξ Καγθάλ, 1839-1933) θάπνηε πεξπαηνύζε παξέα κε πνιινύο καζεηέο ηνπ 

ζε έλα δεκόζην ρώξν. Εθεί παξαηήξεζε έλα ραξηί ζην έδαθνο θαη αξρηθά 
ζθέθηεθε όηη ήηαλ θύιιν από έλα βηβιίν ηεο Τνξά. Ακέζσο, έζθπςε λα ην 

πάξεη. Όηαλ είδε όηη ε ζειίδα δελ πεξηείρε πιηθό από ηελ Τνξά, ην έξημε πάιη 
ελζηηθησδώο ζην έδαθνο. Μηα ζηηγκή αξγόηεξα, όκσο, επέζηξεςε πάιη γηα λα 

ην πάξεη. 

Εμήγεζε ζηνπο καζεηέο ηνπ όηη, αλ είρε εγθαηαιείςεη ην ραξηί ζην έδαθνο, ζηε 
ζπλέρεηα, έλαο άιινο εβξαίνο πεξαζηηθόο ζα πίζηεπε όπσο θαη εθείλνο όηη ήηαλ 

κηα ζειίδα κε πεξηερόκελν από ηελ Τνξά, πνπ ζαθώο δελ ζα έπξεπε λα κείλεη 
ζην έδαθνο. Θα ήηαλ άζθνπν, ζπλέρηζε ν κεγάινο ξαββίλνο, λα πξνθαιέζεη ζε 

έλα ζπλάζξσπό ηνπ αθόκε θαη απηή ηε κηθξή ηαιαηπσξία, λα ζθύςεη γηα λα 
πάξεη έλα απιό θνκκάηη ραξηί ρσξίο ιόγν. Έηζη, κε ηξόπν παξαδεηγκαηηθό, 
έζηεηιε έλα κήλπκα ζηνπο καζεηέο ηνπ αιιά θαη ζε όινπο εκάο παίξλνληαο ηε 

ζειίδα από ην έδαθνο. 

Ο Χαθέηο Χαΐκ αληηιακβαλόηαλ ηελ εληνιή ηνπ "κπνξ" σο έλα παξάδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Τνξά γηα λα επηβάιεη ηελ απνθπγή θάζε είδνπο δηαηαξαρήο, 
παξελόριεζεο, 

ηαιαηπσξίαο θαη 

αλαζηάησζεο πνπ έλαο 
άλζξσπνο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην 
ζπλάλζξσπό ηνπ. Καη, κε 

ηελ επαηζζεζία πνπ ηνλ 
δηέθξηλε, ζεώξεζε όηη ε 

επζύλε ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ επεθηεηλόηαλ όρη κόλν 
ζε απηόλ πνπ πξνθαιεί 

ηελ ηαιαηπσξία ή ηνλ 
θίλδπλν, αιιά θαη ζε 

εθείλνλ πνπ, ελώ αληηιακβάλεηαη κηα πηζαλή πεγή ηαιαηπσξίαο ή θηλδύλνπ, 
πνπ δελ ηελ δεκηνύξγεζε ν ίδηνο, δελ θάλεη θάηη γηα λα ιύζεη ην πξόβιεκα γηα 
ινγαξηαζκό ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ. 

Με βάζε ηελ Τνξά, ινηπόλ, νθείινπκε λα δηαζθαιίζνπκε όηη δελ ζα 
πξνθαινύκε νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία, δηαηαξαρή ή ελόριεζε ζηνπο άιινπο. 

Η Τνξά καο πξνηξέπεη λα ζθεθηνύκε γηα ην πώο νη ελέξγεηέο καο δύλαληαη 
ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην ζπλάλζξσπό καο. Μνηξαδόκαζηε 
απηόλ ηνλ θόζκν κε πνιινύο αλζξώπνπο, ζπλεπώο πξέπεη λα δείρλνπκε 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. Καη 
πξέπεη λα απνθεύγνπκε ζπλεηδεηά θαη απνθαζηζηηθά λα θάλνπκε νηηδήπνηε 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθόκε θαη κηθξήο ζεκαζίαο πξνβιήκαηα γηα ηνπο άιινπο 
- όπσο θαη εκείο άιισζηε δελ ζα ζέιακε νη άιινη λα καο ηαιαηπσξνύλ. 
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