Echapper aux massacreurs

Sauver Rahav
Voici ce qu’on nous dit de la façon dont
Rahav fut sauvée.

Massacre

יהושע פרק ו
. חָ ֶרב-ז ֵָקן וְ עַ ד שוֹר וָ ֶשה וַ חֲ מוֹר לְ פִ י- ִא ָשה ִמנַעַ ר וְ עַ ד-אֲ ֶשר בָ ִעיר מֵ ִאיש וְ עַ ד-כָל-כא וַ יַחֲ ִרימּו אֶ ת

 הָ ִא ָשה הַ ֹונָה וְ ה ֹו ִציאּו ִמ ָשם-ָארץ ָאמַ ר יְהוֹשֺ עַ בֹאּו בֵ ית
ֶ ָ ה-כב וְ לִ ְש ַניִם הָ אֲ נ ִָשים הַ ְמ ַרגְ לִ ים אֶ ת
-כג וַ ָיבֹאּו הַ נְעָ ִרים הַ ְמ ַרגְ לִ ים וַ י ִֹציאּו אֶ ת. נִשבַ ְע ֶתם לָּה
ְ לָּה כַאֲ ֶשר-אֲ ֶשר- כָל-הָ ִא ָשה וְ אֶ ת-אֶ ת
 ִמ ְש ְ חו ֶֹתיהָ הו ִֹציאּו וַ יַנִ יחּום-לָּה וְ אֵ ת כָל-אֲ ֶשר- כָל- ַאחֶ יהָ וְ אֶ ת- ִאמָ ּה וְ אֶ ת- ָאבִ יהָ וְ אֶ ת-ָרחָ ב וְ אֶ ת
בָ ּה ַרק הַ כֶסֶ ף וְ הַ ָהָ ב ּוכְ לֵי הַ נְ ח ֶֹשת- אֲ ֶשר-כד וְ הָ ִעיר ָש ְרפּו בָ אֵ ש וְ כָל. ִמחּוץ לְ מַ חֲ נֵה י ְִש ָראֵ ל
לָּה הֶ חֱ יָה-אֲ ֶשר- כָל- בֵ ית ָאבִ יהָ וְ אֶ ת- ָרחָ ב הַ ֹונָה וְ אֶ ת-כה וְ אֶ ת.  יְהוָ ה-וְ הַ בַ ְרזֶל נ ְָתנּו אוֹצַ ר בֵ ית
 ָשלַח יְהוֹשֺ עַ לְ ַרגֵל- הַ מַ לְ ָאכִ ים אֲ ֶשר-יְהוֹשֺ עַ וַ ֵת ֶשב בְ ֶק ֶרב י ְִש ָראֵ ל עַ ד הַ יוֹם הַ ֶה כִ י הֶ ְחבִ יָאה אֶ ת
. י ְִריח ֹו-אֶ ת
Josué 6
21 Et l'on appliqua l'anathème à tout ce qui était dans la ville; hommes et femmes, jeunes et
vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, tout périt par l'épée. 22 Aux deux hommes
qui avaient exploré le pays, Josué avait dit: "Entrez dans la maison de la courtisane et faitesen sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, ainsi que vous le lui avez juré." 23 Ces
jeunes gens les explorateurs y allèrent, firent sortir Rahab, avec son père, sa mère, ses
frères et tous les siens, toute sa parenté, et ils les mirent en sûreté hors du camp d'Israël.
24 On brûla la ville et tout son contenu, sauf l'argent et l'or, les objets de cuivre et de fer,
qu'on déposa dans le trésor de la maison de Dieu. 25 Rahab la courtisane, sauvée par
Josué avec sa famille et tous les siens, est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, pour
avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés explorer Jéricho.
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