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Η περασσά Μικέτς αρχίζει με τη διήγηση των παράξενων ονείρων που είδε ο Φαραώ, 

για τα οποία αναζήτησε έναν ερμηνευτή. Η αναζήτηση αυτή οδήγησε στην 

απελευθέρωση του Ιωσήφ από τη φυλακή και στην άνοδό του στη θέση του 

δεύτερου ισχυρότερου άνδρα της Αιγύπτου. 

Η Τορά διηγείται ότι, στο πρώτο 

του όνειρο, ο Φαραώ είδε τον 

εαυτό του να στέκεται «πάνω 

στον ποταμό» (αλ αγεόρ, Γέν. 

41.1), εννοώντας τον Ποταμό 

Νείλο. Είναι γνωστό ότι οι 

αρχαίοι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον 

Νείλο ως θεό, καθώς η γεωργική 

παραγωγή του έθνους 

εξαρτιόταν από τα νερά του. Το 

ποτάμι συνήθως υπερχείλιζε 

κάθε χρόνο, αρδεύοντας έτσι τις 

γεωργικές εκτάσεις της χώρας, 

που ήταν – όπως είναι και σήμερα – συγκεντρωμένες σε μια στενή λωρίδα γύρω 

από τις όχθες του. Αν δεν υπερχείλιζε, οι καλλιέργειες της Αιγύπτου δεν 

αναπτύσσονταν και ακολουθούσε έλλειψη τροφίμων και λιμός. Ο λαός λοιπόν 

έβλεπε τον Νείλο σαν θεό – και μάλιστα έναν από τους σημαντικότερους θεούς της 

Αιγύπτου – στον οποίο οι άνθρωποι προσεύχονταν και πρόσφεραν θυσίες. 

Το γεγονός ότι ο Φαραώ ονειρεύτηκε τον εαυτό του να στέκεται πάνω από τον 

ποταμό Νείλο είναι ενδεικτικό της αχαλίνωτης υπεροψίας του. Ο Φαραώ φαίνεται να 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως θεότητα ανώτερη από τον Νείλο Ποταμό, ως θεό 

που ασκεί έλεγχο ακόμη και πάνω στο υδάτινο σώμα που λάτρευε ο λαός του. Το 

γεγονός ότι η αντίληψη αυτή εκδηλώθηκε σε όνειρο, που είναι γενικά εκδήλωση του 

ασυνειδήτου, δείχνει ότι η υπεροψία είναι ριζωμένη βαθιά στην ψυχή του Φαραώ, 

ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του. Είναι φανερή η αντίθεση με το όνειρο του 

Ιακώβ, στο οποίο «ο Θεός στεκόταν από πάνω του» (ασσέμ νιτσάβ αλάβ, Γέν. 

28.13). Ο Ιακώβ ζούσε με μια έντονη αίσθηση του ελέγχου του Θεού και της 

εξουσίας του Θεού πάνω του. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Φαραώ ονειρεύτηκε ότι στεκόταν 

πάνω από το Νείλο, ο Ιακώβ ονειρεύτηκε τον Θεό να στέκεται από πάνω του. 

Όταν όμως ο Φαραώ διηγήθηκε το όνειρό του στον Ιωσήφ, το περιέγραψε λίγο 

διαφορετικά, λέγοντας ότι στεκόταν «στην όχθη του ποταμού» (αλ σεφάτ αγεόρ, 

Γέν. 41.17). Ορισμένοι σχολιαστές εξηγούν ότι ο Φαραώ ήθελε να δοκιμάσει τον 

Ιωσήφ, για να δει αν θα προσέξει τις τροποποιήσεις που έκανε. Υπάρχει, ωστόσο, 

και μια άλλη εξήγηση – ότι, μετά τη συνάντησή του με τον Ιωσήφ, ο Φαραώ 

αισθάνθηκε ντροπή για την αλαζονεία που είναι εμφανής στο όνειρό του. 

Όταν ο Ιωσήφ προσέγγισε τον Φαραώ, ο βασιλιάς τού είπε: «Έχω ακούσει για 

σένα ότι μπορείς να ακούσεις ένα όνειρο και να το ερμηνεύσεις» (Γέν. 

41.15). Ο Φαραώ νόμιζε ότι ο Ιωσήφ ήταν επαγγελματίας ερμηνευτής ονείρων. 



 

 

Ένας άλλος άνθρωπος στη θέση του Ιωσήφ – ένας φυλακισμένος, που του δίνεται 

ξαφνικά η ευκαιρία να συναντήσει το βασιλιά – λογικά θα εκμεταλλευόταν τη 

μεγάλη ευκαιρία να εντυπωσιάσει, λέγοντας κάτι σαν: «Βεβαίως, είμαι ταλαντούχος 

ερμηνευτής ονείρων!». Ο Ιωσήφ όμως είπε το ακριβώς αντίθετο: «Όχι εγώ! Ο 

Θεός θα απαντήσει για την ειρήνη του Φαραώ.» (Γέν. 41.16). Με 

χαρακτηριστική ταπεινότητα, αρνήθηκε να δεχθεί ο ίδιος οποιαδήποτε αξία για τις 

προφητικές του ικανότητες, αποδίδοντας όλες του τις ικανότητες στον 

Παντοδύναμο. 

Αυτή η ασυνήθιστη (ιδιαίτερα για τα δεδομένα 

της αυλής του Φαραώ) επίδειξη μετριοφροσύ-

νης πρέπει να έκανε βαθιά εντύπωση στο 

Φαραώ. Αναγνώρισε αμέσως την τεράστια 

διαφορά ανάμεσα στον Ιωσήφ – ο οποίος 

υποβάθμισε το δικό του εξαιρετικό ταλέντο – 

και τον ίδιο, που ήταν τόσο υπερόπτης ώστε να 

ονειρευτεί ότι ασκεί εξουσία πάνω στους θεούς. 

Έτσι, καθώς διηγιόταν το όνειρό του στον 

Ιωσήφ, ντράπηκε να πει ότι είδε τον εαυτό του 

να στέκεται πάνω από τον Ποταμό Νείλο. 

Περιέγραψε λοιπόν τον εαυτό του να στέκεται 

δίπλα στο ποτάμι. 

Αυτή η ιστορία μάς διδάσκει έμπρακτα ότι ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος να επηρεάσουμε 

ένα άλλο πρόσωπο είναι με το προσωπικό μας 

παράδειγμα. Το κήρυγμα, η θεωρητική 

διδασκαλία, η κριτική σπάνια επιτυγχάνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, πολύ 

σπάνια μπορούν να αλλάξουν κάποιον προς το καλύτερο. Όταν όμως κάνουμε 

φανερό ότι ζούμε ακολουθώντας τις αξίες που διδάσκουμε και που προσπαθούμε να 

εμφυσήσουμε στους άλλους, όταν λειτουργούμε εμείς οι ίδιοι ως ζωντανό 

παράδειγμα αυτών των αξιών, τότε η εντύπωση που δημιουργούμε είναι ζωντανή 

και συχνά ανεξίτηλη. Ο Ιωσήφ ενέπνευσε ακόμα και τον αλαζόνα, υπερφίαλο 

Φαραώ – όχι με άμεση κριτική αλλά με τη γεμάτη μετριοφροσύνη συμπεριφορά του. 

Αυτό το μάθημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους γονείς. Η διδασκαλία δια του 

παραδείγματος είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών μας. Όταν τα παιδιά μας βλέπουν στην πράξη τις προτεραιότητές μας και 

παρατηρούν τον τρόπο που μιλάμε και συμπεριφερόμαστε, θα το σημειώσουν και θα 

μάθουν να κάνουν το ίδιο. 

Αν ο Ιωσήφ ήταν σε θέση 

να επηρεάσει τον Φαραώ 

μέσω του προσωπικού του 

παραδείγματος, τότε 

σίγουρα είμαστε κι εμείς σε 

θέση να εμπνεύσουμε τα 

παιδιά μας, δίνοντας οι ίδιοι 

το παράδειγμα της ζωής 

σύμφωνα με τις αξίες μας. 

 
Βασισμένο σε κείμενο του Rabbi Eli Mansour, www.dailyhalacha.com 

http://www.dailyhalacha.com/
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