
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
Ivanka Trump est aujourd’hui l’une des converties  
les plus connues au monde 

  
  

 'ויקרא פרק יט
ְּבֶאֶרץ , ֵגִרים ֱהִייֶתם-ִּכי--ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹו, ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם  לד

ֵהיֶכם, ֲאִני: ִמְצָרִים   .ְיהָוה ֱא
  

   .תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מז
אי ? מה ראית שבאת להתגייר: אומרים לו, גר שבא להתגייר בזמן הזה: תנו רבנן

ויסורין באין , סחופים ומטורפין, דחופים, אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים
ומודיעין אותו מקצת . מקבלין אותו מיד, כדאייודע אני ואיני : אם אומר? עליהם

ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה ומעשר , מצות קלות ומקצת מצות חמורות
, שעד שלא באת למדה זו, הוי יודע: אומרים לו, ומודיעין אותו ענשן של מצות. עני

אכלת , ועכשיו, חללת שבת אי אתה ענוש סקילה, אכלת חלב אי אתה ענוש כרת
כך , וכשם שמודיעין אותו ענשן של מצות. חללת שבת ענוש סקילה, נוש כרתחלב ע

שהעולם הבא אינו עשוי אלא , הוי יודע: אומרים לו, מודיעין אותו מתן שכרן
. לא רוב טובה ולא רוב פורענות אינם יכולים לקבל -וישראל בזמן הזה , לצדיקים

מטבילין אותו , נתרפא. אותו מידמלין , קיבל. ואין מדקדקין עליו, ואין מרבין עליו
ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות , ח עומדים על גביו"ושני ת; מיד

  .הרי הוא כישראל לכל דבריו - טבל ועלה ; חמורות
  

  מסכת גרים פרק א הלכה א
במי , אשריך, במי נדבקת, טבל ועלה אומרין לו דברים טובים דברים של ניחומים

ולא נקראו , שלא נברא העולם אלא בשביל ישראל, ברוך הואשאמר והיה העולם 

Avertissements au candidat 
 

Les conditions de la conversion 
 
Le destin particulier d’Israël et certaines lois 
sociales sont notamment mises en avant. 

  

 



וכל אותם הדברים , ואין חביבין לפני המקום אלא ישראל, בנים למקום אלא ישראל
  .לא אמרנו אלא להרבות שכרך, שאמרנו לך

 
Lévitique chapitre 19 
34 Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu 
l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte je suis l'Éternel 
votre Dieu. 

 
Talmud de Babylone, traité Yébamot page 47a  
Nos maîtres ont enseigné : de nos jours, voici ce qu’on dit à un candidat à la conversion 
« qu’est-ce qui te prend de vouloir te convertir ? Ne sais-tu pas qu’aujourd’hui les juifs sont 
malheureux, repoussés, déchiquetés, poursuivis par les malheurs ? » 
S’il répond : « je le sais et ne mérite pas de partager leur destin », on l’accepte immédiatement. 
On lui apprend alors quelques commandements « légers » et d’autres plus graves. On lui 
apprend notamment à faire attention aux lois sociales relatives aux récoltes.  
On lui fait également connaître les peines encourues en cas de transgression ; on lui dit « Sache 
que jusqu’aujourd’hui tu pouvais consommer la graisse animale ou ne pas respecter chabat. 
Alors qu’à présent, si tu te convertis, tu seras passible de la peine de retranchement ou de la 
lapidation ». On l’informe tout autant de la récompense promise à ceux qui respectent les 
commandements ; on lui dit « Sache que le monde futur n’est promis qu’aux Justes. Le peuple 
d’Israël ne peut prétendre actuellement ni à de grandes souffrances, ni à de grandes 
récompenses ». 
On n’insiste pas plus ; on ne se montre pas trop minutieux. S’il accepte, on le circoncit 
immédiatement. Dès qu’il a cicatrisé, on le trempe au bain rituel. Deux Sages se tiennent alors à 
ses côtés, qui lui font connaître quelques commandements « légers » et d’autres plus graves. 
Dès lors qu’il s’est trempé, le voici juif à part entière. 

 

Traité Guérim, chapitre 1 article 1 
Dès lors qu’il s’est trempé, on le réconforte par des paroles chaleureuses : « Heureux sois-tu ! 
Tu es à présent lié au Créateur du monde ! Le monde n’a été créé que pour Israël ! Ce sont les 
seuls à être qualifiés « d’enfants de Dieu » ! Il n’y a pas d’autre peuple qu’Israël que Dieu chérit ! 
Quant à tout ce que nous t’avons dit auparavant, nous ne l’avons fait que pour te rendre plus 
méritant. » 
 
 
 
 

 
Source: Sefarim.fr et Raphaël Horowitz 


