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Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο 

Μεγάλο μέρος της περασσά Μισσπατίμ είναι αφιερωμένο στον κώδικα αστικού 
δικαίου της Τορά, ο οποίος αποτελεί τα θεμέλια της «αλαχά», του συνόλου 
δηλαδή του εβραϊκού νόμου, που περιλαμβάνει το βιβλικό νόμο των 613 
εντολών, το μεταγενέστερο ταλμουδικό και ραββινικό δίκαιο καθώς και τις 
παραδόσεις και τα έθιμα του εβραϊκού λαού. 

 

Οι νόμοι που παρουσιάζονται στην περασσά περιλαμβάνουν αρκετές λεπτομερείς 
διατάξεις αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις οικονομικές διαφορές. 
Ένας από τους νόμους αυτούς είναι ο νόμος του μπορ, ο οποίος αναφέρεται σε 
ένα λάκκο ή άλλα εμπόδια που μπορεί να βρεθούν σε δημόσιο χώρο (Έξοδος 
21.33-34). Εάν κάποιος σκάψει μια τρύπα σε δημόσιο χώρο ή ακόμα κι αν 
αφαιρέσει το κάλυμμα ενός αγωγού κοινής ωφελείας στο δρόμο, τότε αυτός 
φέρει την ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να 
προκύψουν ως αποτέλεσμα. Αυτός που δημιούργησε το δυνητικά επικίνδυνο 
εμπόδιο είναι υπεύθυνος να το εξαλείψει, καλύπτοντας την τρύπα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οφείλει να αποζημιώσει για τις ζημίες που πιθανόν να προκληθούν 
εξαιτίας του. 
Η μιτσβά του μπορ τονίζει τη γενικότερη υποχρέωσή μας να εξετάζουμε πάντα 
προσεκτικά το πώς η συμπεριφορά και οι πράξεις μας επηρεάζουν τους άλλους. Ο 
νόμος αυτός μας υπενθυμίζει ότι δεν ζούμε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο! Δεν 
μπορούμε να ενεργούμε όπως μας βολεύει και να κάνουμε απλά ό,τι θέλουμε, 
δίχως την παραμικρή σκέψη για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τους 
συμπολίτες μας και τι συνέπειες έχουν οι πράξεις και οι ενέργειές μας σε αυτούς. 



 

Οι σοφοί μας έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή αυτής της αρχής. 
Χαρακτηριστικά, μια ιστορία αναφέρει ότι ο Χαφέτς Χαΐμ (ραββίνος Γισραέλ 
Μεΐρ Καγκάν, 1839-1933) κάποτε περπατούσε παρέα με πολλούς μαθητές του 
σε ένα δημόσιο χώρο. Εκεί παρατήρησε ένα χαρτί στο έδαφος και αρχικά 
σκέφτηκε ότι ήταν φύλλο από ένα βιβλίο της Τορά. Αμέσως, έσκυψε να το 
πάρει. Όταν είδε ότι η σελίδα δεν περιείχε υλικό από την Τορά, το έριξε πάλι 
ενστικτωδώς στο έδαφος. Μια στιγμή αργότερα, όμως, επέστρεψε πάλι για να 
το πάρει. 
Εξήγησε στους μαθητές του ότι, αν είχε εγκαταλείψει το χαρτί στο έδαφος, στη 
συνέχεια, ένας άλλος εβραίος περαστικός θα πίστευε όπως και εκείνος ότι ήταν 
μια σελίδα με περιεχόμενο από την Τορά, που σαφώς δεν θα έπρεπε να μείνει 
στο έδαφος. Θα ήταν άσκοπο, συνέχισε ο μεγάλος ραββίνος, να προκαλέσει σε 
ένα συνάθρωπό του ακόμη και αυτή τη μικρή ταλαιπωρία, να σκύψει για να 
πάρει ένα απλό κομμάτι χαρτί χωρίς λόγο. Έτσι, με τρόπο παραδειγματικό, 
έστειλε ένα μήνυμα στους μαθητές του αλλά και σε όλους εμάς παίρνοντας τη 
σελίδα από το έδαφος. 
Ο Χαφέτς Χαΐμ αντιλαμβανόταν την εντολή του "μπορ" ως ένα παράδειγμα που 
χρησιμοποιεί η Τορά για να επιβάλει την αποφυγή κάθε είδους διαταραχής, 

παρενόχλησης, 
ταλαιπωρίας και 
αναστάτωσης που ένας 
άνθρωπος μπορεί να 
προκαλέσει με τη 
συμπεριφορά του στο 
συνάνθρωπό του. Και, με 
την ευαισθησία που τον 
διέκρινε, θεώρησε ότι η 
ευθύνη της εφαρμογής 
του επεκτεινόταν όχι μόνο 
σε αυτόν που προκαλεί 
την ταλαιπωρία ή τον 
κίνδυνο, αλλά και σε 

εκείνον που, ενώ αντιλαμβάνεται μια πιθανή πηγή ταλαιπωρίας ή κινδύνου, 
που δεν την δημιούργησε ο ίδιος, δεν κάνει κάτι για να λύσει το πρόβλημα για 
λογαριασμό των συνανθρώπων του. 
Με βάση την Τορά, λοιπόν, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα 
προκαλούμε οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, διαταραχή ή ενόχληση στους άλλους. 
Η Τορά μας προτρέπει να σκεφτούμε για το πώς οι ενέργειές μας δύνανται 
ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά το συνάνθρωπό μας. Μοιραζόμαστε 
αυτόν τον κόσμο με πολλούς ανθρώπους, συνεπώς πρέπει να δείχνουμε 
ιδιαίτερη ευαισθησία στις ανάγκες και ανησυχίες τους ανά πάσα στιγμή. Και 
πρέπει να αποφεύγουμε συνειδητά και αποφασιστικά να κάνουμε οτιδήποτε 
μπορεί να προκαλέσει ακόμη και μικρής σημασίας προβλήματα για τους άλλους 
- όπως και εμείς άλλωστε δεν θα θέλαμε οι άλλοι να μας ταλαιπωρούν. 
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