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Genetics in Jewish Law (Halacha) 
Rabbi Ofer Livnat 

A. Identifying a Dead Body 

1. Shulchan Aruch, Even Haezer 17, 24 
 שולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן יז סעיף כד

מצאוהו הרוג או מת, אם פדחתו וחוטמו ופרצוף פניו קיימים, והכירוהו בהם שהוא פלוני, מעידין עליו. 
ם ניטל אחד מאלו, אף על פי שיש להם סימנים מובהקים ביותר בכליו, אינם כלום דחיישינן לשאלה.  וא

ואפילו היו להם סימנים בגופו, ואפילו שומא, אין מעידין עליו. אבל היו להם בגופו סימנים מובהקים 
קטן או ארוך או חיור וסומק, לא הוי סימן  הגה: כגון שהיה לו יתר או חסר או שינוי באחד מאיבריו. אבלביותר, מעידים עליו. 

 .  מובהק (תשו' הרא"ש כלל נ"א)
 
If they find him killed or dead, if his forehead, nose, and face are intact, and they 
recognize him that he is so and so, they may testify regarding him (that he has died). 
However, if one of these is missing, even if they have very clear distinguishing 
markers in his belongings, they have no value, as we are concerned they were 
borrowed. And even if they have distinguishing markers in his body, and even a 
discolored skin patch, they cannot testify regarding him. But if they have very clear 
distinguishing markers in his body, they may testify regarding him (that he has died). 
For example, if he has and extra or missing limb or a mutation in one of them, but short or tall, pale 
or dark,  are not a considered a clear distinguishing marker. 

2. Babylonian Talmud, Gittin 27b 
 בבלי גיטין כז ע"ב

רב אשי אמר: כגון דקאמר נקב יש בו בצד אות פלונית, דהוה ליה סימן מובהק. ודוקא בצד אות פלונית, 
 דהוה ליה סימן מובהק, אבל נקב בעלמא לא

 
Rav Ashi said: When do the mishna in tractate Bava Metzia and the baraita rule that 
one should return the bill of divorce? It is in a case where the one who lost it says: 
There is a hole in the bill of divorce, next to such and such a letter, as this is a 
clear-cut distinguishing mark for him. The Gemara comments: And Rav Ashi 
permits the returning of such a bill of divorce specifically when one says that the 
hole is next to such and such a letter, as that is a clear-cut distinguishing mark 
for him. But if he said only that it had a hole without mentioning its precise location, 
then one should not return the bill of divorce, as that is not considered a clear-cut 
distinguishing mark. 
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3. Rabbi Zalman Nechemia Goldberg – Permitting the Agunot of the Twin Towers in 
New York (Tehumin vol. 23 pg. 116-117) 

-117עמ'  היתר עגונות מ'מגדלי התאומים' בניו יורק (תחומין כרך כג –הרב זלמן נחמיה גולדברג 
116( 

נראה שנחשבת כסימן מובהק, שהרי כאמור לעיל הסיכוי למציאת אדם בעלי סימני זיהוי  DNAבדיקת 
חיו מאז דומים הוא אחד מתוך עשרה בליון. אלא שיש מי שטוען, שהבדיקות לא נעשו בכל האנשים ש

 ימות האדם הראשון, ואין להקיש ממספר האנשים שנבדקו אל כלל האנושות. 
לענ"ד אעפ"כ סומכין על זה. תדע, שהרי סומכין על טביעת עין מכח ההנחה שאין פרצופיהן של אנשים 
דומים זה לזה. ומנין לנו זאת? וכי נסעו בכל העולם ובדקו את כל האנשים וראו שאין שני אנשים 

! אלא על כרחך שסמכו על כך שרואים הרבה אנשים, ומתוכם לא נמצאו שנים דומים. אין זה דומים?
 אלא שכך ברא הקב"ה את בריותיו, שיהיו פרצופיהם שונים זה מזה. 

עוד יותר ראייה יש מטביעת עין בכלים, שעל פיה מחזירים אבידה לתלמיד חכם. הרי שאין לחשוש שמא 
אצל בני אדם נחשב הדבר לדבר מופלא עוד יותר, וכמו שאמרו בסנהדרין יש עוד כלי שדומה לכלי שלו. 

שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד,  -לז,א "לפיכך נברא אדם יחידי... להגיד גדולתו של הקב"ה 
כולם דומים זה לזה; ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד דומה 

ולה מיוחדת, שכן כולם באו מאדם הראשון, ועם זאת אינם דומים זה לזה. אבל לחבירו." יש בכך גד
חפצים שלא נעשו בחותם אחד, פשוט שאין אחד דומה לחבירו, ולכן מחזירים אותם ע"פ טביעות עין. וגם 

 אם נעשו בחותם אחד, מכל מקום על ידי השימוש הם משתנים משהו זה מזה, ובזה יש טביעת עין. 
דליתא קמן, וכמו רוב בהמות כשרות, מהיכן יודעים שרוב בהמות כשרות? וכי בדקו חכמים  וכן כל רובא

בכל העולם אלפי שנים וראו שרובן כשרות?! אלא ודאי שבדקו מה שהיה נראה לעיניהם, שרוב הבהמות 
שראינו שנשחטו הן כשרות, ומזה הסיקו שכך טבע הבריאה שברא הקב"ה בהמות בריאות; ואם יש 

וכי בדקו חכמים בכל  -הן במקרה ולאו מכח טבע הבריאה. וכן רוב נשים מתעברות ויולדות  טרפות,
 -העולם וראו שרוב נשים מתעברות?! אלא שדנו ממה שרואים. וכן עדים שמעידים על קיום חתימות 

 איך יודעים שאין עוד אחד בעולם שחותם כך? וכל שכן כשיש כוונה לזייף.
שסימנים הם למשל שיש לאדם נקב בשן או  -ין סימנים לבין טביעות עין לענ"ד נראה שזה ההבדל ב 

פצע בראש, או שיש נקב בגט. אדם אינו מכיר שנקב כזה, באותו גודל ובאותו צורה, היה בגט קודם; כל 
שהוא יודע הוא שהיה נקב. וכן יודע הוא שהיה לאדם פצע בראש, אבל אינו יודע בדיוק את גודלו 

יעת עין מכיר אדם שזה בדיוק אותו פצע ואותו גודל ואותה צורה. וכן אם יאמר אדם וצורתו. אבל בטב
 זה ייחשב כטביעות עין.  -שהקרע שיש הוא בגודל מסויים, ואף ינקוב במידותיו 

הם מגדולתו של הקב"ה, שאף שנברא אדם יחידי,  DNAעל כל פנים, גם ההבדלים המתגלים בבדיקת 
שונים משאר אנשי העולם (וכך גם טביעת אצבעות ומבנה  DNAסימני עם כל זה יש לכל איש ואיש 

יצחק אה"ע סי' לא), וניתן להתיר -מערכת השיניים, ואף צילום דיוקנו של אדם כמו שהעלה בשו"ת עין
 אשה על סמך בדיקה זו.

 B. Paternity 

4. Babylonian Talmud, Kiddushin 70b-71a 
 עא ע"א – בבלי קידושין ע ע"ב



 

 3 

מטהר שבטים, שבטו של לוי מטהר תחילה, שנא': וישב  חמא בר חנינא: כשהקדוש ברוך הוא אמר רבי
מגישי מנחה בצדקה. אמר רבי  ה'וי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו למצרף ומטהר כסף וטיהר את בני ל

יהושע בן לוי: כסף מטהר ממזרים, שנאמר: וישב מצרף ומטהר כסף. מאי מגישי מנחה בצדקה? א"ר 
  ..נטמעה. -ק: צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה שנטמעה יצח

א"ר יוחנן: היכלא! בידינו היא, אבל מה אעשה שהרי גדולי הדור נטמעו בה. סבר לה כר' יצחק, דאמר ר' 
 נטמעה. -יצחק: משפחה שנטמעה 

 
Rabbi Ḥama bar Ḥanina says: When the Holy One, Blessed be He, 
purifies the tribes, i.e., clarifies their lineage, He will purify that of the tribe of 
Levi first, as it is stated with regard to the angel sent forth by God: “And he shall 
sit as a refiner and purifier of silver; and he shall purify the sons of Levi, and 
purge them as gold and silver; and there shall be they that shall offer to the 
Lord offerings in righteousness” (Malachi 3:3). 
Rabbi Yehoshua ben Levi says: Money purifies mamzerim. Money causes 
rich mamzerim to become assimilated with Jews of unflawed lineage, since other 
families marry them despite their flawed lineage. In the future, God will not single 
them out as mamzerim, as it is stated: “And he shall sit as a refiner and purifier of 
silver,” which teaches that money, i.e., silver, purifies them.What, then, is the 
connection to the next part of the verse: “They that shall offer to the Lord 
offerings in righteousness”? Rabbi Yitzḥak says: The Holy One, Blessed be He, 
performed an act of righteousness with the Jewish people by establishing that a 
family that has become assimilated with Jews of unflawed lineage 
remains assimilated. They are not removed from their tribe despite their flawed 
lineage… 
Rabbi Yoḥanan says as an oath: By the Sanctuary! It is in our power to reveal the 
identity of a family that has a flawed lineage, but what can I do, as the greatest of the 
generation are assimilated into it? Consequently, I will not reveal its name. The 
Gemara comments: Rabbi Yoḥanan holds in accordance with the opinion of Rabbi 
Yitzḥak, as Rabbi Yitzḥak says: A family that has become assimilated remains 
assimilated, and one should not reveal their flawed status. 

C. Jewish Identity 

5. Mitochondrial DNA - Wikipedia 
Mitochondrial DNA (mtDNA or mDNA[2]) is the DNA located in organelles called 
mitochondria, structures within eukaryotic cells that convert chemical energy from 
food into a form that cells can use, adenosine triphosphate (ATP). Nearly all of the 
DNA present in eukaryotic cells can be found in the cell nucleus, and in plants, the 
chloroplast as well. 

https://www.sefaria.org.il/Malachi.3.3
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In humans, mitochondrial DNA can be assessed as the smallest chromosome coding 
for only 37 genes and containing only about 16,600 base pairs. Human mitochondrial 
DNA was the first significant part of the human genome to be sequenced. In most 
species, including humans, mtDNA is inherited solely from the mother. 

6. BBC News - 'Four mothers' for Europe's Jews 
Almost half of Europe's Jews are descended from just four women who lived 1,000 
years ago, a study says. 
Scientists studied the mitochondrial DNA - passed from mother to daughter - of 
11,000 women of Ashkenazi Jewish origin living in 67 countries. 
The Ashkenazis moved from the Mid-East to Italy and then to Eastern Europe, where 
their population exploded in the 13th Century, the scientists say. 
One of the authors said the study shows the importance of Jewish mothers. 
"This I could tell you even without the paper," Dr Doron Behar of the Technion-
Israel Institute of Technology told Reuters news agency. 
The four women are thought to have lived in the Middle East about 1,000 years ago 
but they may not have lived anywhere near each other, according to the study 
published in the American Journal of Human Genetics. 
However, they bequeathed genetic signatures to their descendents, which do not 
appear in non-Jews and are rare in Jews not of Ashkenazi origin. 

7. Family Tree DNA Website 
Your ancestors left clues in your DNA which you can use to determine your deep 
ancestral origins and to link you with others in recent time. We can compare your 
results with our database - the largest of its kind in the world - and tell you whether 
those clues indicate possible Jewish ancestry and whether you match others who are 
Jewish. Our Jewish comparative databases are the largest in the world, containing 
records for Ashkenazim and Sephardim, as well as Levites and Cohanim. 
mtDNA: 
Both males and females can test their mtDNA to determine the origin of their 
maternal line. We compare your results with the data from the landmark study 
published by Dr. Doron Behar, our Chief mtDNA Scientist, and quoted by NY 
Times, CNN, BBC, and other major media outlets. Note that the mtDNA strictly 
checks the maternal line, with no influence from any males along that line. Both 
males and females receive the mtDNA from the mother. 
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