Pericopa Șlah lecha – Rahav.
O prostituată care a salvat
poporul evreu 5780
Rahav Hazona, adică curva Rahav, este un personaj
extraordinar, care a fascinat pe HaZaL,
înțelepții din
Talmud, ca și pe istoricii și personaje din alte religii. Ea
este descrisă ca o femeie extrem de frumoasă și în tractatul
Meghila 15:a este enumerată printre cele mai frumoase femei
din lume: „Patru femei foarte frumoase au fost în lume: Sara,
Rahav, Avigail și Ester”. Însă Talmudul nu se mulțumește doar
cu această descriere. În continuare vorbește despre felul în
care ea se făcea remarcată: „Rahav curvea prin numele ei, Yael
prin vocea ei, Avigail prin memoria ei, Michal Bat Șaul prin
apariția ei”. Nici această descriere nu le-a fost de ajuns
înțelepților și în tractatul Taanit 5:b este o discuție între
Rabi Ițhak și Rav Nahman. Primul spune că îi este de ajuns să
spună de două ori numele ei, Rahav-Rahav, ca să se ațâțe. Al
doilea spune că el rămâne indiferent.
Talmudul în tractatul Zvahim 116:b ne dă o scurtă biografie a
vieții ei: „Ea avea zece ani când evreii au ieșit din Egipt.
Ea a curvit toți 40 de ani cât Israel a fost în pustiu, după
50 de ani s-a convertit.
Dar acum să vedem ce face ea din momentul în care cele două
iscoade bat la ușa ei. În primul rând, un lucru interesant și

important de atenție: noi știm numele ei, însă numele
iscoadelor ne este necunoscut. Aceasta spre deosebire de multe
femei importante ale căror nume noi nu le știm. De exemplu
mama lui Șimșon, Bat Ieor, fiica lui faraon. Pe de altă parte,
numele iscoadelor nu ne sunt cunoscute. Iar acest fapt este
spre deosebire de cele 12 iscoade trimise de Moșe a căror nume
și poziție le cunoaștem foarte bine. Acest lucru ne indică
înaltul statut și marea importanță a lui Rahav față de cel al
iscoadelor, care este clar că au fost aleși după alte criterii
decât cei 12.
Rahav era o femeie foarte atrăgătoare și ispititoare. Ea
locuia pe zidul unui oraș de graniță unde era primul loc
înainte de a trece porțile. Probabil ea era cunoscută celor
care ajungeau. Așa au „aterizat” și cele două iscoade direct
în casa ei înainte de a-și îndeplini misiunea. Într-un midraș
ne este povestit că ea își urca clienții cu o frânghie peste
zid înainte să ajungă la poartă. Asta din cauză că regele
Iericho interzi-se prostituția ca să oprească corupția și
tâlhăria care vin cu prostituția odată. Cele două iscoade s-au
purtat într-un mod foarte neprofesional. Nu numai că primul
lucru pe care l-au făcut era să meargă la o curvă, dar au
primit o poruncă clară că misiunea lor este secretă, „în
liniște” cum le-a spus Iehoșua. Însă venirea lor s-a aflat
imediat și Rahav i-a ascuns în contradicție cu porunca regelui
de ai transmite. Acest gest ne amintește de moașele din Egipt,
Pua și Șifra, care l-au ascuns pe Moșe în ciuda poruncii
faraonului (Șmot/Exod 2:2). În ambele versete este folosit
același verb unic în tot TaNaCHul hițpin  הצפיןtradus
„ascunde” și aș mai adăuga „dosi, tăinui”. Acest verb mai
înseamnă și „cripta” de unde îi vine porecla lui Iosef Țafnat
Paaneah פענח
„ צפנתcodificator – descifrator”.
În povestea lui Moșe scrie în continuare: „Dar moașele s-au
temut de HAȘEM” (Șmot/Exos 1:17). Și motivul care o îndeamnă
pe Rahav în fața celor două iscoade este una de credință în
HAȘEM (Iehoșua 2:9-11). Într-un discurs emoționant (Iehoșua

2:9-11) ea le amintește celor doi despre revelația lui HAȘEM
la Marea Roșie. Această recunoaștere a lui HAȘEM ca fiind
Dumnezeul tuturor popoarelor, seamănă cu vorbele lui Rut în
fața lui Naomi (Rut 1:16-17). În tradiția evreiască toate
acestea au fost percepute ca un semn la primirea jugului
credinței evreiești, la aderarea la poporul și credința
evreilor, adică la ghiur,  גיורconvertire.
Poate aceasta este cauza pentru care HaZaL, înțelepții, au
explicat că după ce s-a convertit la vârsta de 50 de ani, ea a
făcut o adevărată tșuva,  תשובהcăință. Ea este văzută ca o
țadeket adevărată,
צדקתadică o persoană credincioasă fără
cusur. Așa după midraș ea s-a căsătorit cu Iehoșua și printre
urmașii lor au fost opt cohanim și opt proroci. Printre numele
lor: Iemiyahu/Eremia, Hilkiyahu, Baruch, Neria, iar unii
adaugă și pe profeta Hulda (2Regi, cap. 22). Midrașul, în
Talmud tractatul Avoda Zara 17:a o leagă pe Rahav cu
personajul lui Yitro, care a fost preot păgân foarte renumit.
Acest fapt este văzut de înțelepți cu mult mai grav decât cei
40 de ani de curvie a lui Rahav. La Rahav este vorba despre un
păcat trupesc, pe când la Yitro păcatul este spiritual, care
afectează sufletul. Dar căința este identică și ideea este că
oricine poate face tșuva adevărată. Mai mult decât atâta, prin
aderarea la popor și la credință și apoi prin alăturare la
poporul evreu, la fel ca la Rut și alții, nu numai că păcatele
le-au fost iertate, ci ei au dat naștere unor dinastii
glorioase și unice ale poporului evreu – din Rut s-a născut
David și dinastia lui, iar din Rahav Iermiyahu, Hulda și alți
profeți mari ai poporului evreu.
Rahav ne învață încă odată că nu contează cât ai păcătuit în
viață, Hakadoș Baruch Hu ne dă tuturora, în mod egal, o a doua
șansă a ne căi și chiar a deveni personaje importante în
istoria poporului evreu.

