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        בראשית פרק כגבראשית פרק כגבראשית פרק כגבראשית פרק כג
ַ"תְ נ�; ִעָ�ֶכ�,  �נִֹכיְות�ָ�בְות�ָ�בְות�ָ�בְות�ָ�ב����ֵ�רֵ�רֵ�רֵ�ר דדדד      .ְוֶאְקְ*ָרה ֵמִתי ִמְ'ָפָני, ֶקֶבר ִעָ�ֶכ�� ִלי ֲאח#

   פרק כה פרק כה פרק כה פרק כהויקראויקראויקראויקרא

תלֹא ִתָ�ֵכר , ְוָה�ֶר, כגכגכגכג  .ִעָ�ִדי,  0ֶ �ֵגִרי� ְות�ָ�ִבי�ֵגִרי� ְות�ָ�ִבי�ֵגִרי� ְות�ָ�ִבי�ֵגִרי� ְות�ָ�ִבי�� ִ.י  :ָה�ֶר,, ִלי�ִ.י�� ִלְצִמת#

Genèse chapitre 23 
4) « Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous: accordez-moi la propriété d'une 
sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi.» 
 
 
Lévitique chapitre 25 
 23) Nulle terre ne sera aliénée irrevocablement, car la terre est à moi, car vous n’êtes 
que des étrangers domiciliés chez moi. 
 

 
 
 

 י י י י """"רשרשרשרש
א א� תרצו הריני גר וא� לאו "ומ,  גר מאר, אחרת ונתישבתי עמכ�� גר ותושב אנכי עמכ�גר ותושב אנכי עמכ�גר ותושב אנכי עמכ�גר ותושב אנכי עמכ�

  ה לזרע5 את2 את האר, הזאת "ל הקב"אהיה תושב ואטלנה מ2 הדי2 שא
 
Rachi, Genèse, chapitre 25 , verset 4 
étranger domicilié parmi vous : étranger d’un autre pays et je me suis installé parmi vous. Et 
le midrach dit si vous le souhaitez je serai un étranger sinon je serai un résident et je prendrai 
la terre de droit, comme Dieu lui a dit : « C’est à ta postérité que je désigne ce pays » 
 

 

 

 

Le rapport particulier du peuple juif à sa terre 
 

 

Le droit à la terre 
 

 
Quelles sont les modalités de l’investissement de 
la terre ? Voici une étude sur la notion de 
« résidence et d’installation » dans la tradition 
juive.  

 
Désert du Néguev 
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        ''''סוק דסוק דסוק דסוק דג פג פג פג פ""""פירוש רבנו עובדיה ספורנו לבראשית פרק כפירוש רבנו עובדיה ספורנו לבראשית פרק כפירוש רבנו עובדיה ספורנו לבראשית פרק כפירוש רבנו עובדיה ספורנו לבראשית פרק כ
). ישעיה כב טז" (ומי ל5 פה כי חצבת ל5 פה קבר"ובשביל היותי גר אי2 לי פה קבר כאמרו 

 .שבאתי להשתקע לא לגור בלבד. והטע� שאני מבקש לקנותו הוא מפני שאני תושב עמכ�

 

Rabenou Ovadia Sforno, Genèse, chapitre 25, verset 4 
Car je suis un étranger, je n’ai pas de place pour enterrer mon mort comme il est dit : « Que 
possedes-tu à toi en ces lieux, qui t’appartient, ici, pour t’y creuser un sépulcre ? », et la 
raison pour laquelle je demande à acheter ce terrain est que je suis un résident parmi vous; 
je suis venu m’installer et non pas seulement demeurer comme étranger. 

 

 

 

  ''''ה פסוק דה פסוק דה פסוק דה פסוק ד""""לבראשית פרק כלבראשית פרק כלבראשית פרק כלבראשית פרק כ" " " " העמק דברהעמק דברהעמק דברהעמק דבר""""פירוש פירוש פירוש פירוש 
 לעניי2 פרנסת האר, את� תושבי� אבל לעניי2 מכירה לעובד """"כי גרי� ותושבי� את� עמדיכי גרי� ותושבי� את� עמדיכי גרי� ותושבי� את� עמדיכי גרי� ותושבי� את� עמדי""""

  .כוכבי� את� גרי�
 

Emek Davar, Genèse, chapitre 25 , verset 23 
car vous n’êtes que des étrangers domiciliés chez moi : à propos de la subsistance de la 
terre vous y êtes résidents mais s’il sagit de la vendre à des idolâtres, alors vous y êtes des 
étrangers. 
 
 
 

  גגגג""""ה סו: פסוק כה סו: פסוק כה סו: פסוק כה סו: פסוק כ""""לויקרא פרק כלויקרא פרק כלויקרא פרק כלויקרא פרק כ" " " " מש5 חכמהמש5 חכמהמש5 חכמהמש5 חכמה""""פירוש פירוש פירוש פירוש 
שכל זמ2 . כשתהיו שלי הרי היא שלכ�): תורת כהני� ש�(סיי� " ותושבי� את� עמדיותושבי� את� עמדיותושבי� את� עמדיותושבי� את� עמדי"ועל 

שהכוונה כשהיא שלכ� הרי , ש משאנ,"ויותר פירוש פשוט כהר.  תהיו גרי� בה,שלי האר,
, אז כביכול אי2 השכינה מצויה, שגלו השבטי�, א� אי2 כל יושביה עליה, ופירושו. הוא שלי
רק הוא לחלוטי2 ביד לוקח , ואז ליכא יובל לחזרת שדות להמוכר, "כי לי האר,"ואי2 כא2 

ג� הכבוד , שכשאי2 את� יושבי�" תושבי� את� עמדי"ה שוזה הכוונ. ואי2 היובל נוהג
  .ובינה הלשו2 דר5 כבוד, ואז אי2 יובל נוהג, מסתלק

 
 

Mechekh Hokhma, Levitique, chapitre 25 , verset 23 
car vous n’êtes que des étrangers domiciliés chez moi : quand vous serez à moi [peuple 
d’Israël] alors elle sera à vous [la terre]. Tant que la terre m’appartient, vous y serez des 
étrangers ; et une explication plus évidente est celle de Rabbi Shimshon de Sens : lorsqu’elle 
[la terre] est à vous, il [la gloire] est à moi. Et l’explication est : quand ses résidents ne s’y 
trouvent pas, lorsque les tribus sont dispersées, alors comme pour ainsi dire, la présence divine 
ne s’y trouve pas et donc ne s’applique pas « car la terre est à moi », et alors, le jubilé ne 
fonctionne pas et les champs ne reviennent pas à leurs propriétaires, ils restent définitivement 
aux mains de l’exploitant. Et c’est le sens de «étrangers domiciliés chez moi ». Lorsque vous n’y 
résidez pas, alors même la gloire divine s’en écarte, et alors le jubilé ne s’applique pas. 

  

 
 
 
 
 
 
Source : Bible, traduction du Rabbinat. Commentaires : traduction : Michael Touboul 


