
 

Διαβάζουμε στην περασσά Σσελάχ για την αρνητική αναφορά που έφεραν οι 

κατάσκοποι στο λαό μετά από σαράντα ημέρες εξερεύνησης της Γης Χαναάν 

(μετέπειτα Γης του Ισραήλ). Αντί να επιστρέψουν με μια ενθουσιώδη έκθεση, 

βασιζόμενη στα πολλά και πλούσια αγαθά του εδάφους, επέλεξαν να μιλήσουν 

αρνητικά και υποτιμητικά για τη γη. Αυτό ώθησε το λαό να  επαναστατήσει ενάντια 

στο Θεό, με άμεση συνέπεια Εκείνος να αποφασίσει να μην επιτρέψει στο λαό να 

προχωρήσει στην πολυπόθητη γη της Επαγγελίας. 

Οι Σοφοί μας είδαν μια σύνδεση μεταξύ της 

αμαρτίας των κατασκόπων και της 

καταστροφής των δύο Ναών, πολλά χρόνια 

αργότερα. Η Γκεμαρά σχολιάζει ότι η νύχτα 

που επέστρεψαν οι κατάσκοποι με την 

αρνητική τους αναφορά ήταν Τισσά Μπεάβ 

(9 του μηνός Αβ). Το έθνος πέρασε τη 

νύχτα εκείνη κλαίγοντας γοερά φοβούμενο 

μια πικρή μοίρα στη νέα Γη του Ισραήλ. 

Οργισμένος, ο Θεός αποφάσισε ότι εφόσον 

ο λαός επέλεξε να θρηνήσει μάταια - για 

κάτι που στην πραγματικότητα ήταν μια 

πολύτιμη ευλογία - το βράδυ του Τισσά 

Μπεάβ θα αποτελούσε πλέον για τις 

επερχόμενες γενεές, δυστυχώς μέχρι και 

στις μέρες μας, ημέρα εθνικού πένθους, 

κατά την οποία θα έχουμε πραγματικό λόγο 

να θρηνούμε. 

 

 Πράγματι, αυτή είναι η ημέρα που θρηνούμε για την καταστροφή τόσο του πρώτου 

όσο και του δεύτερου Ναού. 

Στη πραγματικότητα, οι κατάσκοποι δεν είπαν ψέματα. Μίλησαν στο λαό για τους 

γιγαντόσωμους ανθρώπους που αντίκρισαν και περιέγραψαν τις τελετές μαζικής 

ταφής που είδαν, γεγονός που θεώρησαν ότι σήμαινε ότι αυτή η γη ήταν ένας τόπος 

που αποδεκάτιζε τους κατοίκους της. Οι κατάσκοποι επίσης μίλησαν για τους 

υπερφυσικού μεγέθους καρπούς της γης, τους οποίους πάλι εξέλαβαν ως ένδειξη της 

γενικότερης ανώμαλης ιδιαιτερότητας του εδάφους. 

Με την παραπάνω συμπεριφορά τους, οι κατάσκοποι αμάρτησαν διότι μπήκαν στη Γη 

του Ισραήλ με αρνητική προδιάθεση. Ξεκίνησαν την εξερεύνηση αναζητώντας 

αποκρουστικές εικόνες, με άδηλη αλλά σαφή πρόθεση να φέρουν πίσω μια αρνητική 

και αποκαρδιωτική αναφορά στο λαό, που τους περίμενε με αγωνία. Ο Θεός, 

ωστόσο, είχε προκαλέσει το χαμό πολλών κατοίκων στη γη Χαναάν, έτσι ώστε οι 

ντόπιοι να είναι απασχολημένοι με τις κηδείες και να μην αντιληφθούν την παρουσία 

των κατασκόπων. Τι συνέβη όμως; Αυτοί οι θάνατοι παρερμηνεύτηκαν ως 

αποτέλεσμα αρνητικών χαρακτηριστικών της Γης Χαναάν. 
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Ομοίως, τα τεράστια φρούτα που έφεραν ως δείγμα πίσω μαζί τους, ενώ στην 

πραγματικότητα φανέρωναν το ασυνήθιστο γεωργικό δυναμικό της νέας χώρας, 

παρερμηνεύτηκαν σαν μία ακόμα από τις ανωμαλίες της νέας γης προς κατάληψη! 

Οι Σοφοί μας μιλούν για την  αρετή που ονομάζεται Τοβ Άγιν, κυριολεκτικά για το 

«καλό μάτι», για την καλή προδιάθεση απέναντι τόσο σε ανθρώπους όσο και σε 

καταστάσεις. Αυτό σημαίνει να ψάχνει κανείς να βλέπει τις θετικές και μόνο 

πτυχές της προσωπικότητας του συνανθρώπου του και τι αληθινά καλό κρύβει η 

κάθε κατάσταση, και να αποφεύγει να εστιάζει τη προσοχή του σε οτιδήποτε 

αρνητικό. Αυτό που μαθαίνουμε από την περιπέτεια των κατασκόπων είναι ότι, 

ενώ δύο άνθρωποι βλέπουν το ίδιο γεγονός, είναι δυνατό να το ερμηνεύουν με 

εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Στη συγκεκριμένη περασσά, δέκα από τους 

δώδεκα κατασκόπους χαρακτήρισαν τη νέα χώρα αδύνατο να κατακτηθεί, 

αφιλόξενη, ανεπιθύμητη. Όμως ο Καλέβ και ο Γεοσσούα (Ιησούς του Ναυή), 

είδαν μια χώρα γεμάτη καλές προοπτικές. Άρα η θετική ή αρνητική αντίληψη 

συχνότατα αποτελεί θέμα προσωπικής επιλογής και νοοτροπίας, δηλαδή μέσω 

ποιών φακών ένα άτομο επιλέγει να αντικρίσει την κάθε κατάσταση. 

Έτσι εξηγείται η σχέση μεταξύ του περιστατικού των κατασκόπων και της 

καταστροφής του Ναού, γεγονός το οποίο οι Σοφοί αποδίδουν στο αμάρτημα του 

Σινάτ Χινάμ, δηλαδή του 

αβάσιμου μίσους μεταξύ των 

ανθρώπων. Για να απαλλαγούμε 

από αυτό το μίσος, πρέπει απλά 

να δούμε ο ένας τον άλλον με 

θετική ματιά και διάθεση, 

εστιάζοντας στα αξιοθαύμαστα 

χαρακτηριστικά και στις αρετές 

των συνανθρώπων μας, αντί να 

τους κατηγορούμε και να τους 

επικρίνουμε για το καθετί. Ένας 

τρόπος είναι να απευθύνουμε μια 

φιλοφρόνηση καθημερινά στο 

συνάνθρωπό μας, να τον 

πλησιάζουμε με χαρά και καλά 

λόγια, ευχόμενοι πάντα το 

καλύτερο σε αυτόν. 

Προκειμένου να επιτύχουμε σε 

αυτήν την προσπάθεια, οφείλουμε 

να εκπαιδεύουμε διαρκώς τον 

εαυτό μας να βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να δέχεται την 

καθημερινότητα αισιόδοξα και καλοπροαίρετα. Θα αισθανθούμε έτσι βαθιά 

ικανοποίηση και αληθινή ευτυχία, συνειδητοποιώντας πόσο πολύ καλό υπάρχει 

στον κόσμο γύρω μας και πόσα πολλά απολαμβάνουμε, υλικά και άυλα, για τα 

οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. 
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