Le statut du guer tochav

Droits et devoirs des minorités
A quelles conditions les non-juifs peuvent-ils
résider en terre d’Israël sous souveraineté juive ?
Maïmonide émet un avis sévère à ce sujet que
d’autres commentateurs médiévaux contestent
avec force.

Parmi les nombreuses minorités d’Israël on trouve
aujourd’hui quelques centaines de Baha'is,
regroupés autour du centre mondial Baha'i de
Haïfa.

.מסכת עבודה זרה סד

איזהו גר תושב כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים דברי
ר"מ וחכ" א כל שקיבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח אחרים אומרים
אלו לא באו לכלל גר תושב אלא איזהו גר תושב זה גר אוכל נבילות שקבל עליו
לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות
Traité Avoda Zara 64a
Qui est le Guer Tochav (le résident étranger)? Selon Rabbi Méïr, quiconque accepte devant
trois juifs de ne plus se livrer à des cultes idolâtres. Selon les sages, quiconque accepte de
respecter les sept lois noa’hides.
D’autres disent (Elicha Ben Abouya: ceux-là n’ont pas le statut de résident étranger. Pour
avoir le statut d’étranger résidant il faut accepter tous les commandements de la Tora sauf
l’interdiction de manger de la viande "de cadavre" (une bête qui n’a pas été abattue
rituellement).

'רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י
[…] ה מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום
ו אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין העובדי כוכבים או
שיד עכו"ם תקיפה על ישראל אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו
להניח עובדי כוכבים בינינו ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום
בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח
שנאמר לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה גר
תושב ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל אין
מקבלין אלא גר צדק בלבד
Maïmonide, Michné Tora, Lois relatives à l’idolâtrie, Chapitre 10
5 Les non-juifs pauvres sont nourris avec les juifs pauvres, afin de préserver la paix […]
6 Toutes ces précisions ne s’appliquent que lorsqu’Israël est exilé parmi les nations sous
leur domination, mais dans le cas où Israël est en position de force, il nous est interdit
d’installer un non-juif parmi nous, même s’il n’est que de passage ou qu’il fait du commerce,
il ne passera pas sur notre terre jusqu’à ce qu’il accepte les sept lois ordonnées aux fils de

Noé ainsi qu’il est écrit: "Qu'ils ne subsistent point sur ton territoire" (Exode 23,33) même
pour un instant. Si en revanche il a accepté les sept lois, il accède au statut d’étranger
résident (Guer Tochav) statut qui ne peut être octroyé que lorsque le jubilé est pratiqué car
lorsqu’il n’est pas en vigueur, seuls les convertis (Guer Tsedek) sont acceptés.

השגת הראב"ד
:ו ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו
א"א זאת לא מצאנו ולא שמענו מעולם והפסוק שהוא מביא בז' אומות הוא
.ואפילו לדבריו ישיבה כתיב בהו ולא העברה
דעת זה המחבר סתום וחתום ולא פירש מהו אין מקבלין גר תושב אלא בזמן
שהיובל נוהג ומה הן מצות גר תושב והוא שאין מושיבין אותו בתוך העיר
דדרשינן בספרי עמך ישב ולא בעיר עצמה ומצוה להחיותו דכתיב וחי אחיך עמך
וקונה עבד עברי כעכו"ם ואלה הדינים שאינם נוהגים בו אלא בזמן שהיובל נוהג
יש מהן שהוא להקל עליו ויש מהן להחמיר עליו שבזמן שאין היובל נוהג יושב
אפילו בעיר עצמה שאין קדושת הארץ עליה כשהיתה וקונה ע"ע עד זמן שירצה
שאין זמן מיוחד ואלו להקל עליו אבל אין אנו מצווים להחיותו זהו להחמיר
.)' (הלכות אסורי ביאה פרק יד' הלכה ח...עליו
Remarques du Raavad (sur l’œuvre de Maïmonide)
6 "Même s’il n’est que de passage ou qu’il fait du commerce, il ne passera pas sur notre
terre" : ceci, nous ne l’avons trouvé nulle part ni jamais entendu, et le verset qu’il mentionne
parle uniquement des sept peuples mentionnés dans la Tora. Et même selon ses propos, il
n’est question dans ces versets que d’interdiction d’installation mais pas d’interdiction de
passage.
8 La pensée de l’auteur (Maïmonide) est mystérieuse et inaccessible. Il n’a pas explicité ni le
fait qu’on ne confère pas le statut de résident étranger lorsque le jubilé n’est pas en vigueur,
ni quelles sont les lois qui concernent le résident étranger, à savoir :
-l’interdiction qui lui est faite d’habiter en ville selon l’interprétation du Sifri: "Il résidera avec
toi, mais pas en ville",
-l’obligation de l’entretenir (financièrement) ainsi qu’il est écrit: "Et ton frère vivra avec toi"
(Lévitique 25,36),
- son droit d’acquérir un serviteur juif au même titre qu’un non-juif.
Ces lois qui ne s’appliquent que lorsque le jubilé est en vigueur, l’avantagent en partie et le
désavantagent également. Lorsque le jubilé n’est pas en vigueur, il peut habiter en ville car
la sainteté de la terre fait défaut et il peut acquérir un serviteur juif pour le temps qu’il voudra
car il n’y a pas de temps spécifié, cela est à son avantage. A son désavantage, nous n’avons
pas l’obligation de l’entretenir (Lois concernant les relations interdites, Chapitre 14)

Traduction: David Horowitz

