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Przyczyny niewoli egipskiej

Z relacji Tory na temat Przymierza miêdzy po³ówkami1 wynika, ¿e
wygnanie potomków Awrahama do kraju, gdzie „bêd¹ obcy w cudzej
ziemi”2 , jest kar¹ dla niego za coœ, co zrobi³ albo czego nie uda³o mu
siê zrobiæ. Talmud zadaje pytanie: „Dlaczego nasz Ojciec Awraham zosta³
ukarany, a jego dzieci zniewolone na dwieœcie dziesiêæ lat”?3  Mêdrcy
Talmudu proponuj¹ trzy ró¿ne odpowiedzi.

Pierwsza: Kiedy Awraham wyruszy³, by ratowaæ Lota porwanego
z Sodomy podczas najazdu królów, zabra³ ze sob¹ swoich domowników,
którzy powinni byli studiowaæ Torê. Werset mówi: „Uzbroi³ [wiêc] trzystu
osiemnastu swoich wychowanków, którzy urodzili siê w jego domu”4 .
Druga: Pozwoli³ sobie na to, by zapytaæ Boga: „Po czym poznam, ¿e
odziedziczê [tê ziemiê]?”5  Trzecia: Pozbawi³ ludzi mo¿liwoœci s³u¿enia
Bogu: kiedy król Sodomy zaproponowa³, by odda³ mu schwytanych
sodomitów6 , powinien by³ odmówiæ. Powinien by³ wzi¹æ ich do swojego
domu i wprowadziæ ich w s³u¿bê Bogu.

Ka¿da z tych przyczyn stawia przed nami nie lada trudnoœæ. Maharal
z Pragi omawia to zagadnienie w Gwurot Haszem, swoim dziele
o Wyjœciu z niewoli egipskiej (rozdz. 7). Wyjaœnia, ¿e ka¿dy z tych czynów
b¹dŸ zaniedbañ, przypisywanych naszemu Ojcu Awrahamowi,
reprezentuje niezwykle lekkie zachwianie siê jego wiary. Niewola egipska
by³a nie tyle kar¹, ile œrodkiem podniesienia z tych upadków, naprawy
tych usterek ufnoœci Awrahama.

Zanim zag³êbimy siê w ten temat, musimy zrozumieæ, ¿e nasi œwiêci
Praojcowie, b³ogos³awionej pamiêci, s³u¿yli Bogu z ca³ej swojej si³y,
w ka¿dej chwili ¿ycia. W rezultacie zas³u¿yli sobie na to, by byæ
„rydwanami Szechiny”. Jednak œwiêta Tora znajduje sposobnoœæ, by
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wa¿yæ ich uczynki na wadze sprawiedliwoœci i czasami wyjawia nam
b³êdy tak drobne i subtelne, ¿e dla naszych umys³ów s¹ one ledwo
dostrzegalne. Jest oczywiste, ¿e nie mog¹ to byæ prawdziwe przewinienia,
tak jak my je rozumiemy, lecz raczej tylko „cienie win”. Nawet jeœli
cadik (sprawiedliwy cz³owiek) ca³kowicie pokona³ swoj¹ sk³onnoœæ do
z³a i osi¹gn¹³ doskona³oœæ swoich cech, wci¹¿ ma do wykonania pracê
w obszarze, który nazywamy „cieniem cech”. Chocia¿ w swym
postêpowaniu mo¿e siê kierowaæ „chwa³¹ Nieba” z takim zaanga¿o-
waniem i konsekwencj¹, ¿e przerasta to nie tylko nasze w³asne czyny,
ale nawet zdolnoœci naszej wyobraŸni, to wci¹¿ postawie tej mo¿e
towarzyszyæ w podœwiadomych rejonach umys³u coœ, co nie jest
wprawdzie z³¹ cech¹, ale co w pewnym sensie j¹ przypomina. To dlatego
nawet cadik, który wydoskonali³ wszystkie swoje cechy, wci¹¿ musi
pracowaæ nad sob¹. Jest to praca nad podœwiadomoœci¹ i doskonalenie
coraz bardziej i bardziej tych niewyraŸnych pozosta³oœci cech.

Kwestie wiary

Maharal wyjaœnia, ¿e wszystkie wymienione na wstêpie przyczyny
niewoli egipskiej zwi¹zane s¹ z istot¹ wiary w Boga – oczywiœcie, na
poziomie Awrahama. Rezultatem zadzia³ania tych przyczyn by³o pewne
os³abienie ufnoœci, usterka, która pozosta³a, jako element pod-
œwiadomoœci, w potomkach Awrahama. Wygnanie do Egiptu oraz wielkie
cuda towarzysz¹ce wyzwoleniu by³y potrzebne, by wzmocniæ wiarê ludu
i naprawiæ tê s³aboœæ.

Nie mo¿na czyniæ Awrahamowi zarzutu, ¿e wyruszaj¹c do walki
z królami wzi¹³ ze sob¹ wojowników. W koñcu nie powinniœmy polegaæ
tylko na cudach. Ale w tym, ¿e zabra³ nie tylko mê¿czyzn
przeznaczonych do takich zadañ, lecz równie¿ tych, którzy studiowali
Torê, by³ pewien niedostatek wiary, niew³aœciwy na jego duchowym
poziomie. Gdyby kierowa³ siê czyst¹ ufnoœci¹, wiedzia³by, ¿e Bóg
pomaga tym, którzy Go kochaj¹, i ¿e zwyciêstwo nie zale¿y od liczby
wojowników.

Po czym poznam...?

Pytanie Awrahama by³o ca³kowicie niewinne. Chcia³ przez to
powiedzieæ: Czy mogê byæ pewien, ¿e moje dzieci odziedzicz¹ Ziemiê
Œwiêt¹ i nie przeszkodz¹ w tym ich grzechy? Nasi rabini ucz¹ nas, ¿e
kiedy Jaakow pos³a³ Josefa do jego braci, uruchamiaj¹c w ten sposób
ca³¹ seriê wydarzeñ prowadz¹cych do niewoli egipskiej, kierowa³ siê
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„g³êbok¹ myœl¹ sprawiedliwego cz³owieka, który jest pochowany
w Hebronie – Awrahama”. Jest to nawi¹zanie do troski zawartej w pytaniu
Awrahama i do odpowiedzi Boga na ni¹: „Wiedz, ¿e twoi potomkowie
bêd¹ obcy...”7 . Awraham zrozumia³, ¿e tylko wygnanie stanie siê dla jego
dzieci zadoœæuczynieniem Bogu za ich grzechy i zapewnieniem, ¿e posi¹d¹
Ziemiê Œwiêt¹ na wieki8 . Jaka tu mo¿e byæ wina?

W istocie, nie by³o ¿adnej winy . Ale s³owa „Po czym poznam...”
b r z m i a ³ y  jak brak ufnoœci w Bo¿¹ obietnicê. By³ w nich pozór
grzechu, a pozory mog¹ byæ niebezpieczne. Pozór robienia czegoœ
z³ego mo¿e wp³yn¹æ negatywnie nie tylko na otoczenie cz³owieka,
lecz równie¿ na niego samego. Podœwiadomoœæ cz³owieka mo¿e zostaæ
poruszona przez coœ, co robi on wprawdzie ca³kowcie niewinnie, ale
co ma pozór czynienia z³a.

To by³ ów „cieñ winy”, za który Awraham zosta³ obarczony
odpowiedzialnoœci¹. Ma³e zachwianie wiary, które musia³o zostaæ
naprawione przez jego potomków poprzez niewolê i wykupienie.

OdpowiedŸ Awrahama dana królowi Sodomy

Maharal podkreœla z moc¹, ¿e Awraham powinien by³ zwróciæ królowi
Sodomy jego bogactwa, lecz ludzi zatrzymaæ przy sobie. Przez zwrócenie
tych ludzi Sodomie straci³ wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ przywiedzenia ich do
wiary w Boga. Tym, ¿e nie by³ wystarczaj¹co gorliwy w staraniach o  to,
okaza³, w pewnym sensie, brak w³asnej wiary.

Mo¿e jednak decyzja Awrahama by³a w³aœciwa. Chcia³ udzieliæ z³emu
królowi lekcji chesed (dobroci). Ale byæ mo¿e temu szlachetnemu
motywowi towarzyszy³o s³abe uczucie osobistej niechêci do ludzi
Sodomy, którzy okazali siê tak dalecy od jego idea³u dobroci.
Awrahamowi, na jego duchowym poziomie, sam œlad tego uczucia móg³
zostaæ policzony za grzech.

„Cienie win” i ich naprawa

Z tego, co zosta³o powiedziane, mo¿emy rozpoznaæ, na jak niezwykle
wysokim poziomie duchowym Praojcowie wiedli swoje ¿ycie. Ich s³u¿ba
Bogu by³a nieustaj¹ca i tak intensywna, ¿e cokolwiek zrobili, poczuli
albo pomyœleli, mia³o donios³e konsekwencje dla przysz³ych pokoleñ.
Poniewa¿ Awraham sam przyniós³ chleb swoim goœciom – to sam Bóg
przyniós³ mannê Jisraelowi na pustyni. Poniewa¿ po wodê Awraham
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pos³a³ s³ugê – na pustyni woda nie by³a dostarczana Jisraelowi
bezpoœrednio od Boga9 . Kiedy rabini mówi¹, ¿e potomkowie bêd¹
ukarani za ma³e omy³ki uczynione przez Praojców, musimy pamiêtaæ,
¿e kara oznacza tu edukacjê. Przysz³e pokolenia musz¹ siê nauczyæ, jak
naprawiæ duchowe niedoskona³oœci, ods³oniête przez te œladowe winy.

Rabini mówi¹ nam tak¿e, ¿e jedn¹ z przyczyn niewoli egipskiej by³
ów wyj¹tkowy p³aszcz, który Jaakow da³ Josefowi, wyró¿niaj¹c go w ten
sposób spoœród pozosta³ych synów. Zazdroœæ, jak¹ tym obudzi³,
uruchomi³a ca³y szereg wypadków, które doprowadzi³y do niewoli
w Egipcie10 . Nie powinniœmy jednak myœleæ, ¿e nasz Ojciec Jaakow
dzia³a³ bezmyœlnie, Bo¿e broñ! Bez w¹tpienia zdecydowa³, z w³aœciwych
powodów, ¿e jest zobowi¹zany okazaæ szczególn¹ czeœæ Josefowi. Ale
tym w³aœciwym intencjom mog³a towarzyszyæ lekka sk³onnoœæ, by okazaæ
wzglêdy Josefowi z przyczyn osobistych. To te w³aœnie osobiste przyczyny
wzbudzi³y zazdroœæ braci Josefa i doprowadzi³y do wygnania. Gdyby
Jaakow usun¹³ ten, prawie niedostrzegalny, osobisty motyw, lekcje,
których moglibyœmy siê nauczyæ z tego szlachetnego gestu naszego
Praojca, mog³yby uczyniæ niepotrzebnymi wszystkie te lekcje, które mia³
przyj¹æ Jisrael w przysz³oœci, z wygnania i wykupienia.

Zejœcie Awrahama do Egiptu

Zaledwie Awraham przyby³ do Ziemi Œwiêtej, nios¹c w swym sercu
b³ogos³awieñstwo i obietnicê wspania³ego przeznaczenia, stan¹³ wobec
problemu wielkiego g³odu. Zmusi³o go to do wyruszenia do Egiptu, gdzie
jego ¿ona doœwiadczy³a powa¿nego niebezpieczeñstwa, z którego zosta³a
cudownie uratowana, a nastêpnie on i jego rodzina powrócili do Erec
Jisrael z wielkim bogactwem11 .

Istniej¹ ró¿ne interpretacje tego zdarzenia. Ramban cytuje midrasz,
w którym zejœcie Awrahama do Egiptu jest postrzegane jako zwiastun
przysz³ej niewoli egipskiej12 . Tak jak zdarzy³o siê to z Awrahamem
i Sar¹, Jisrael zosta³ cudownie wybawiony i opuœci Egipt z wielkim
maj¹tkiem.

Ale Ramban bierze pod uwagê tak¿e inn¹ opiniê, ¿e mianowicie
Awraham nieœwiadomie pope³ni³ wielki grzech udaj¹c siê do Egiptu,
zamiast polegaæ na tym, ¿e Bóg wspomo¿e go w Erec Jisrael, oraz
wystawiaj¹c swoj¹ ¿onê na niebezpieczeñstwo. W tym w³aœnie Ramban
upatruje przyczynê wygnania13 .
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Kiedy Jaakow, dowiedziawszy siê, ¿e Josef ¿yje, uda³ siê do Egiptu,
nie uczyni³ tego z w³asnej woli, jak mówi¹ nasi rabini, lecz zosta³
przymuszony s³owem Boga14 . Jest to zdumiewaj¹ce stwierdzenie.
Chocia¿ by³ g³ód w Ziemi Kanaan i choæ otrzyma³ w³aœnie wiadomoœæ,
¿e Josef – jego ukochany syn, o którym przez dwadzieœcia lat myœla³, ¿e
jest martwy – ¿yje, pomimo tego wszystkiego rabini mówi¹ nam, ¿e nie
czu³ najmniejszego pragnienia, by iœæ do Egiptu. Poczu³ siê zmuszony
przez s³owo Boga.

Bóg powiedzia³ do niego w Beer Szewie: „Jaakowie, Jaakowie (…),
nie bój siê zejœæ do  Egiptu”15 , a nasi rabini wyjaœniaj¹: „’Nie bój siê’
mówi siê tylko do tego, kto siê boi”16 . Jaakow ba³ siê zostawiæ œwiêtoœæ
Erec Jisrael. Wydaje siê, ¿e Awraham nie czu³ tej silnej niechêci, by
opuœciæ kraj. Nie mia³ tego uczucia wahania, którego doœwiadczy³
Jaakow. Œwiadomie, wszystkie jego myœli by³y skierowane na cel, jakim
by³o wyznaczenie œladu, w duchowym sensie, którym jego dzieci
mog³yby pod¹¿aæ. Ponadto, jego czyny bardzo zmiêkczy³y tward¹
skorupê ska¿enia Egiptu. Jednak Awraham nie dzia³a³ ca³kowicie pod
Bo¿ym przymusem. Móg³ on czuæ, w pewnym minimalnym stopniu,
¿e pójœcie do Egiptu jest ekonomiczn¹ koniecznoœci¹. A poniewa¿ nie
osi¹gn¹³ ostatniego stopnia w usuwaniu swego szcz¹tkowego
przywi¹zania do œwiata natury, jego zadanie zosta³o pozostawione
przysz³ym pokoleniom, i st¹d pochodzi koniecznoœæ wygnania.

Wielkoœæ Praojców

Jak widzieliœmy, kara czêsto oznacza naukê i warunkuje poprawê.
Jest tak¿e mo¿liwe, by jedna kara naprawi³a wiele grzechów. Nie ma
wiêc sprzecznoœci pomiêdzy tym, co zosta³o powiedziane w Talmudzie17

o przyczynach wygnania, a tym, co napisali na ten temat Ramban i inni
rabini. Ramban po prostu wskazuje dodatkow¹ przyczynê – omy³kê
Awrahama, któr¹ naprawi³o wygnanie. Jest równie¿ mo¿liwe, ¿e trzy
przyczyny wspomniane w Gemarze s¹ ze sob¹ powi¹zane, ¿e jedna
staje siê powodem drugiej18.

Przez analogiê mo¿na s¹dziæ, ¿e gdyby nasz Ojciec Awraham,
b³ogos³awionej pamiêci, osi¹gn¹³ ostateczne zwyciêstwo nad
przekonaniem, ¿e trzeba zejœæ do Egiptu dla ratowania bytu rodziny,
móg³by tym samym wyeliminowaæ mo¿liwoœæ zaistnienia innych
drobnych omy³ek, które mia³y miejsce poŸniej. W tym stanie rzeczy ten
nik³y „cieñ” skupienia siê przez Awrahama na w³asnych, osobistych
potrzebach, móg³ zostaæ uznany na jego poziomie za niewielki upadek
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wiary. A sta³o siê przyczyn¹ innych omy³ek, które, jak widzieliœmy,
wszystkie sprowadzaj¹ siê do kwestii zaufania do Boga.

Jak¿e wielcy s¹ nasi œwiêci Praojcowie, b³ogos³awionej pamiêci!
Wszystkie wspania³e objawienia ³¹cz¹ce siê z koñcem niewoli w Egipcie
i wszystkie dalsze wybawienia przez poruszaj¹ce œwiat cuda, opisane w
Torze, mia³y jeden cel: utrwaliæ w naszych duszach niezachwian¹ wiarê,
¿e Bóg rz¹dzi œwiatem. I pomyœleæ, ¿e gdyby nasi Praojcowie
przezwyciê¿yli jeszcze jeden drobny punkt niedoskona³oœci w swojej
duchowej s³u¿bie, te wszystkie wspania³e objawienia mog³yby nie
zaistnieæ.
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