
 
 

 
גגגג,,,,כוכוכוכו    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    מדרש רבהמדרש רבהמדרש רבהמדרש רבה     

 ויולד נח שלושה בני� את ש� את ח� ואת יפת
 והלא יפת הוא הגדול

ה שמו עליו "ושייחד הקב, אלא בתחלה אתה דורש שהיה צדיק ונולד כשהוא מהול
ששמש בכהונה גדולה ושנבנה בית המקדש בתחומו, ושאברה� עתיד לצאת ממנו  

 
 

Midrach Raba, Genèse 1,1 
« Noé engendra Chem, Ham et Yafet » 
Pourtant c’est Yafet l’aîné ! (Il devrait donc être cité en premier) 
Donc nous devons interpréter ce verset au sens où Chem est un juste et naquit circoncis 
(c’est donc pour cela qu’il est cité en premier). Le Saint-Beni-Soit-Il proclama par lui l’unité 
de son Nom et Abraham sera son descendant, il servit comme grand prêtre et le temple fut 
édifié sur son territoire. 
 
 

 
יביביביבפרק פרק פרק פרק , , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית     

 וווו ַוַ(ֲעֹבר )ְבָר�, ָ��ֶר�, ַעד ְמקֹו� ְ'ֶכ�, ַעד ֵאלֹו% מֹוֶרה; ְוַהְ"ַנֲעִני, �ז ָ��ֶר�
זזזז ַוֵ(ָרא ְיהָוה, ֶאל,)ְבָר�, ַוֹ(אֶמר, ְלַזְרֲע. ֶאֵ-% ֶאת,ָה�ֶר� ַהֹ+את; ַוִ(ֶב% ָ'� ִמְזֵ�חַ , ַליהָוה ַהִ*ְרֶאה 

 ֵאָליו
 

יייי""""רשרשרשרש  
י מזרעו של ש� שבחלקו של ש� נפלה כשחלק "היה הול/ וכובש את א , והכנעני אז באר�

ומלכי צדק מל/ של� לפיכ/ ויאמר אל אבר� ) בראשית יד(ו שנאמר נח את האר� לבני
 לזרע/ את% את האר� הזאת עתיד אני להחזירה לבני/ שה� מזרעו של ש�

 י"על בשורת הזרע ועל בשורת א , ויב% ש� מזבח
  

טוטוטוטו,,,,מדרש רבה בראשית לטמדרש רבה בראשית לטמדרש רבה בראשית לטמדרש רבה בראשית לט     
 .עד עכשיו נתבקש לה� זכות באר� ,'יעבור אבר� באר� וגוו
 
 
 

Chem, Ham et Yafet  
 

Le partage de la terre 
 

Les commentaires sont partagés sur la question de 
savoir si les Cananéens avaient un droit légitime 
d’habiter la terre d’Israël avant qu’elle soit promise à 
Abraham.  

Sem couvrant la nudité de son père 
Farinati Paolo  
 



 הההה,,,,כאכאכאכאשית שית שית שית מדרש רבה בראמדרש רבה בראמדרש רבה בראמדרש רבה ברא
 ויהי ריב בי% רועי מקנה אבר� ובי% רועי מקנה לוט

, בהמתו של אברה� אבינו היתה יוצאה זמומה: ר סימו% אמר"רבי ברכיה בש� רבי יהודה ב
 .ובהמתו של לוט לא היתה יוצאה זמומה

 !?הותר הגזל: היו אומרי� לה� רועי אברה�
 .רע/ את% את האר� הזאתלז: ה לאברה�"כ/ אמר הקב: היו אומרי� לה� רועי לוט

מדידהו% , ואי% אכלי%, למחר הוא מת ולוט ב% אחיו יורשו, ואברה� פרדה עקרה ואינו מוליד
 .אינו% אכלי%

 .לזרע/ נתתי: כ/ אמרתי לו: אמר לה� הקדוש ברו/ הוא
 ?אימתי

 .לכשיעקרו שבעה עממי� מתוכה
 �עד עכשיו מתבקש לה� זכות באר, והכנעני והפרזי אז יושב באר�

 
Exode, chapitre 15 
6) Abram s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Môré; le 
Cananéen habitait dès lors ce pays. 
7) L'Éternel apparut à Abram et dit :"C'est à ta postérité que je destine ce pays." Il bâtit en ce 
lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. 
 
Rachi 
« Le Cananéen habitait dès lors ce pays » ; Il allait conquérir la terre d’Israël qui appartenait 
à la descendance de Chem. Car elle est la part destinée à Chem lors du partage de la terre 
par Noé à ses enfants. Ainsi il est dit : Et Malki Tsedek le roi de Salem (Genèse 14), c’est 
pourquoi il dit à Abraham : c’est à ta descendance que je te donnerai cette terre, dans 
l’avenir je ferai revenir cette terre à tes fils qui sont de la descendance de Chem. 
« Il bâtit en ce lieu un autel » ; A propos de l’annonce d’une descendance et à propos de 
l’annonce de la terre d’Israël. 

 
Midrach Raba, Genèse 39,15 
« Abram s'avança dans le pays ». Jusqu’à présent, les Cananéens avaient un droit sur cette 
terre. 
 
Midrach Raba, Genèse 41,5 
Il y eut une querelle entre les bergers du troupeau d’Abraham et les bergers du troupeau de 
Lot.  
Commentaire de Rabbi Berahia au nom de Rabbi Yehouda bar Rabbi Simon : Les bêtes 
d’Abraham notre père sortaient muselées et les bêtes de Lot sortaient non muselées. Les 
bergers d’Abraham lancèrent à ceux de Lot : « Voilà qu’il est permis de voler ? » 
Ces derniers de rétorquer : « Dieu a dit à Abraham : à ta descendance je donnerai ce pays 
or Abraham n’est qu’une mule stérile incapable d’enfanter, demain quand il mourra Lot son 
neveu sera son héritier, ce que les bêtes de Lot broutent lui appartient donc ». 
Dieu leur répondit : « J’ai dit à Abraham : à ta descendance j’ai donné ce pays, et quand le 
ferai-je ? Lorsque les 7 peuples qui l’habitent en auront été extirpés. 
Les Cananéens et les Perisites habitaient alors le pays, à l’époque ils avaient encore un droit 
sur le pays. 

 
 

  
 
Source: http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba1/26.htm; http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0112.htm 


