
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 ח, פרשה לב, ויקרא רבה. 1
חנינא חייטא פתר קרייה (. א, קהלת ד" )ושבתי אני ואראה את כל העשוקים"

והנה דמעת . "אילו הממזרים -" העשוקיםושבתי אני ואראה את כל . "בממזרים
אביו . אימותיהן של אילו עברו עבירה ואילין עליביא מרחקין להון -" העשוקים

אלא , "ואין להם מנחם"? זה מה עשה וזה מה איכפת לו, של זה בא על ערוה
זה סנהדרין גדולה של ישראל שהיא באה עליהן בכוח , "ומיד עושקיהם כוח"

ואין להם (. "ג, דברים כג" )'לא יבא ממזר בקהל ה"שם  על, התורה ומרחקתן
לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת אבל לעולם , ה עלי לנחמן"אמר הקב -" מנחם

: הדה הוא דכתיב, "אנא חמיתיה אלו כורסוון כולו דהב נקי"הבא אמר זכריה 
 (.ב, זכריה ד" )ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה"

 

1. Lévitique Rabah Section 32 Paragraphe 8 
 "Puis je me mis à observer tous les actes d'oppression qui se commettent sous le soleil: 
partout des opprimés en larmes et personne pour les consoler ! Violentés par la main de 
leurs tyrans, il n'est personne pour les consoler" (Ecclésiaste 4,1). ‘Hanina ‘Hayta explique 
ce verset en l’appliquant aux bâtards (enfant nés d’une union interdite sanctionnée de 
retranchement), "Puis je me mis à observer tous les actes d'oppression qui se commettent 
sous le soleil", ce sont les bâtards, "partout des opprimés en larmes", ce sont leurs génitrices 
qui ont fauté et eux en subissent les conséquences! Le père a eu une union interdite, qu’a 
donc fait l’enfant, en quoi est-il concerné?!  Non seulement "personne pour les consoler", 
mais aussi "violentés par la main de leurs tyrans", il s’agit du grand Sanhédrin (tribunal) 
d’Israël qui, au moyen de la Tora les rejette se référant au verset: « L'enfant illégitime ne 
sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur; sa dixième génération même ne pourra pas y 
être admise" (Deutéronome 23,3). "Il n'est personne pour les consoler", Dieu a dit: c’est donc 
à moi de les consoler, ils ont une tare dans ce monde ci, en revanche, il n’en auront pas 
dans le monde futur ainsi que Zacharie dit: "J’ai vu ces trônes tout en or pur" c’est le sens du 
verset  "Et il me dit: "Que vois-tu?" Je répondis : 'Je vois un chandelier tout en or son 
récipient sur son sommet, ses sept lampes alignées et sept conduits pour les lampes qui en 
couronnent le sommet'" (Zacharie 4,2). 
 
 
 
 

 

Science et hala'ha 
 

Tests de paternité 
 
Les découvertes et avancées scientifiques 
peuvent-elles l’emporter sur une affirmation 
talmudique du point de vue de la hala'ha ?  
A travers l’histoire toutes sortes de subterfuges 
et de tests furent mis en œuvre par les sages 

pour statuer sur des problèmes insolubles. 

Le détecteur de mensonge a-t-il une quelconque 

valeur pour un tribunal rabbinique ? 

http://www.sefarim.fr/Hagiographes_Eccl%E9siaste_4_1.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_23_3.aspx
http://www.sefarim.fr/Proph%E8tes_Zacharie_4_2.aspx


 

 

 סימן קד, חלק יג, ת ציץ אליעזר"שו .2
אין סומכין על , כל מקום שאין שורת הדין מחייבת האב למזונות ילד זנונים

ל שלשה "שכן קבלה מרז, בדיקה מדעית של דם הילד בדמיונו לזה של האב
אמו מזרעת ' ואביו מזריע הלובן וכו, ש ברוך הוא ואביו ואמושותפין באדם הקדו

וכל בדיקה מדעית מתבטלת נגד קבלתם . ה נותן בו רוח ונשמה"והקב' אודם וכו
ברוך שבחר   בהם , ל שכל דבריהם נאמרו ברוח הקודש"הנאמנה של רז

הא הרי ידוע דעת גדולי הפוסקים שאין להסתמך ולא לקבוע   […]ל"עכובמשנתם 
 . הלכה על אומדנות הרופאים

 

2. Responsa Tsits Eliezer, Volume 13, §32 
[…] Lorsque selon la loi, un père n’est pas enjoint de procurer subsistance à cet enfant, un 
test sanguin n’est d’aucune utilité car nous avons hériter des sages que trois associés sont à 
l’œuvre dans la conception d’un être humain: Dieu, son père et sa mère. Ce qui est blanc 
provient du père, ce qui est rouge provient de la mère tandis que l’âme et l’esprit proviennent 
de Dieu.Toutes vérification scientifique est inconsistante au regard de cet héritage de 
confiance de nos maîtres car tous leurs propos ont été dits avec un esprit saint. Béni soit 
celui qui leur prête allégeance ainsi qu’à leurs enseignements […] Il est connu que les 
grands décisionnaires pensent qu’une loi ne peut être fondée sur une évaluation médicale… 

 
 

 מכתב הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. 3
אם כי גם הוא , עולמות ומגלה סודי סודותחבל שבעוד שהמדע הולך וכובש 

ק משקעים ראשינו בחול "אנו בקשר לעניני מדע הנוגעים לתוה, טועה לפרקים
הקדושות ' הכרחי שנעמיד מתוך הישיבות הק. כהעוף הידוע ותו לא מידי

זקוקים לאחרים בעניני ' מהעילויים שבהם אנשי מדע בכל מקצוע כזה ולא נהי
 .ק"ל ובכל הנוגע לתוהפיזיולוגיה כימיה חשמ

 

3. Lettre de Rav Isaac Eizik Halévi Hertzog 
Il est à déplorer, alors que la science progresse considérablement et élucide bien des 
mystères, même si quelques erreurs surviennent parfois, que nous pratiquions à son égard 
la politique de l’autruche. Il est impératif que soit formés parmi les élites des académies 
talmudiques des hommes de science, dans tous les domaines, afin que l’on ne soit pas 
tributaires d’autres concernant la physiologie, la chimie, l’électricité ou tout ce qui entre en 
relation avec la sainte Tora.  

 
מובא ]סימן רצא , (ט"ירושלים תשל, פריימן-מהדורת ויסטינסקי)ספר חסידים  .4

 [אות ג, סימן ז, ת יד אפרים"בשו
והוליך , באחד שהלך למדינת הים עם עבדו, מעשה ברב סעדיה בן יוסף החכם

והלך , לימים מת האדון והניח כל הממון, ואשתו היתה מעוברת, עמו ממון גדול
שמע שמת , כשגדל הילד שהולידה .העבד והחזיק בנכסיו ואמר העבד אני בנו

והיה ירא הבן , הלך לתבוע נכסיו שהחזיק בהם העבד ונתחתן בגדולי הדור, אביו
, ונתאכסן בבית רב סעדיה והניח לפניו לאכול ולא אכל, לפתוח פיו פן יהרגוהו

שלח המלך , וכן עשה, נתן לו עצה לדבר אל המלך. עד ששם לפניו אלו הדברים
וצוה רב סעדיה להקיז דם זה בספל אחד ודם זה , דין זהאחר רב סעדיה לדון 

ולקח , ולקח עצם של אבי הבן והניח בספל העבד ולא נבלע הדם, בספל אחר
ולקח רב סעדיה . כי הוא גוף אחד, העצם ושם אותו בספל הבן ונבלע הדם בעצם

 .הממון ונתנו לבנו שבא



 

 

 
4. Sefer ‘Hassidim (Edition Wistinski-Freeman, Jérusalem 5739) Paragraphe 
291 [cité dans les responsa Yad Ephraïm, Section 7 Paragraphe 3]  
C’est l’histoire de Rav Saadia fils de Joseph le sage, à propos d’un homme qui est parti en 
voyage avec son serviteur et amené une fortune avec lui et sa femme était alors enceinte. 
Quelque temps après, l’homme mourut, laissa sa fortune et le serviteur s’en empara en 
prétendant être son fils. Lorsque l’enfant (légitime) grandit, il fut mis au courant de la mort de 
son père. Il s’en alla pour récupérer les biens en possession du serviteur mais ce dernier 
était devenu un notable jouissant de relations avec les puissants et il eut peur pour sa vie et 
se tut. Hébergé chez le Rav Saadia, celui-ci lui servit à manger et il ne mangea pas, il lui 
relata alors son histoire. Il (le Rav) lui conseilla de s’adresser au roi, ce qu’il fit, et le roi confia 
le jugement de cette affaire à Rav Saadia. Ce dernier ordonna que l’on procède à deux 
saignées et que l’on dispose les deux sangs dans deux récipients différents. Il prit un os du 
père et le trempa dans le récipient contenant le sang du serviteur, l’os n’absorba pas le sang. 
Il le trempa dans celui du fils et l’os absorba le sang car c’était un seul et même corps. Rav 
Saadia prit l’argent (du serviteur) et le remit au fils (légitime). 

 
 

 .(נח)בבא בתרא . 5
? אמאי לא צניעת באיסורא: ההוא גברא דשמעה לדביתהו דקא אמרה לברתה

כל : אמר להו, כי שכיב. ולית לי מאבוך אלא חד, עשרה בני אית לה הך איתתא
זילו : אמר להו, אתו לקמיה דרבי בנאה. לא ידעי להי מינייהו .נכסי לחד ברא

ההוא , אזלו כולהו. עד דקאי ומגלי לכו להי מינייכו שבקא, חבוטו קברא דאבוכון
 .  כולהו נכסי דהאי:  אמר להו, דבריה הוה לא אזל

 

5. Talmud de Babylone Traité Baba Batra 58a 
Un homme entendit une fois sa femme s’entretenir avec sa fille: pourquoi n’es-tu pas 
discrète au sujet de tes aventures? J’ai dix fils et un seul est de ton père. Lorsqu’il (le père) 
agonisait, il annonça : que tous mes biens aillent à un de mes fils. Personne ne savait auquel 
c’était destiné. Ils (les fils) ont présenté l’affaire à Rabbi Benaa qui leur a dit : munissez-vous 
de bâtons, allez et frappez la tombe de votre père jusqu’à ce qu’il vous dévoile lequel d’entre 
vous est concerné. Tous allèrent sauf un. Il (Rabbi Benaa) dit alors: tous les biens lui 
appartiennent. 

 
 

 [1111-1111, צרפת]שם , ם"רשב .6
שלא רצה לחבוט על קברו של אביו שזה הוא  -אמר להו כולהו נכסי דהאי 

ויפה דן רבי בנאה דלא שייך הכא אלא  ומסתברא דלזה אהב יותרהצנוע שבכם 
 ...שודא דדייני

 
6. Rachbam sur Baba Batra 58a [France 1158-1080] 
Tous les biens lui appartiennent : car il n’a pas voulu frapper la tombe de son père, par 
décence, il est donc vraisemblable que son père le préférait. Rabbi Benaa a donc bien jugé 
car seule une estimation était possible… 
 
 
 
 
 
 



 

 

 [1112-1661, פראג]אות טו , סימן תקסח, אורח חיים, בהאליה ר. 7
ואינו אלא שודא דדייני כמו , ח דאמרי חבטו קבר דאבוכון"ב דף נ"בב, צריך עיון

 ?ולא עביד הך דרב סעדיה, ם"שכתב רשב
 

 

7. Eliah Rabah, sur Ora’h ‘Haïm, Section 568 §15 [Prague 1660-1712] 
Le passage talmudique de Baba Batra 58 nécessite réflexion car il leur a dit de frapper la 
tombe de leur père pour les besoins de l’évaluation comme l’a spécifié Rachbam, mais 
pourquoi n’a-t-il pas employé la méthode de Rav Saadia (de tremper un os dans le sang)? 

 
 

 [1112-1174, ליטא]שם , (שמואל שטראשון' ר)ש "רש .1
דיען שמע , וכדמשמע, ומסתמא לבנו נתן, בפשוט יש לפרש דמסתברא דזהו הבן

ליישב בזה קושיית האליה רבה [ ם"הרשב]ואולי דבא . הוא דציוה כן' לדביתהו כו
הבן להתבלע דטבע דם , דלפי מה שכתב בספר חסידים, ו"ח אות ט"בסימן תקס

משום דעל ידי ניסיון דספר ... הוה ליה יותר לבדוק בזה, בעצם האב המת
וכמו )ורבי בנאה לא רצה שייוודע פסולם על ידו , חסידים יתגלה שהן ממזרים

עיין , ם"והוא לקוח מפירוש הרמב, שכתב הרב עובדיה מברטנורא בשלהי עדויות
וזה יותר נכון , יותר משאר אחיואבל ניסיון שלו אינו רק הודעת צניעותו , (שם

 .בעיני
 

8. Rachach (Rav Chmouel Chtersson), sur Ora’h 'Haïm, Section 568 §15 
(Lituanie 1794-1872) 
Il y a lieu d’expliquer en toute simplicité qu’il s’agit vraisemblablement du (véritable) fils, et 
qu’il a probablement tout légué à son (véritable) fils, comme il semble être, qu’il a ordonné 
ainsi après avoir entendu les propos de sa femme. Peut-être le Rachbam vient-il répondre à 
la question du Eliah Rabah qui s’étonne que la méthode de l’os trempé dans le sang, tel que 
relaté dans le Séfer ‘Hassidim n’est pas été mise en œuvre… parce qu’en utilisant la 
méthode du Séfer ‘Hassidim, il aurait été dévoilé que ce sont des bâtards (Mamzerim), et 
Rabbi Benaa ne voulait pas qu’ils soient entachés par sa faute, mais son expérience 
démontre simplement son surplus de décence relativement à ses frères, et cela me semble 
juste.  
 

 סימן ד, אבן העזר, חלק ג, נשמת אברהם. 7
אך אם הבדיקה הזאת מפורסם ומקובל בכל  :ל"ז אויערבאך זצ"כתב לי הגרש

ברורים לדבר אמת וברור מסתבר שגם מצד ההלכה  י הרבה נסיונות"העולם ע
דהיינו )קביעת אבהות  ה לגבי"ל דה"ל הגאון זצ"ל וא"אפשר לסמוך על זה עכ

מר מזה וואין לטעות ול .כ"ע (א.ס.אותו מחיוב מזונות א לחייב או לפתור
ל התכוון לומר שבדיקה זאת יכול להתקבל בהלכה לקבוע אותו "שהגאון זצ

אפשרות רחוקה ביותר שהוא איננו ממזר כגון שהאם זינתה כל שיש  ,רכממזר
 .ם"עם עכו

 

9. Nichmat Avraham, Volume III, Even Haezer §4 
Rav Chlomo Zalman Auerbach (que la mention du juste soit en bénédiction) m’a écrit: 
"seulement, s’il s’agit d’un test connu et reconnu de tous et que l’expérience à démontré qu’il 
est fiable, il est vraisemblable que du point de vue de la hala’ha, cela soit pris en compte". Et 
aussi il m’a dit qu’il en est ainsi pour statuer sur la paternité (c’est-à-dire pour l’exempter ou 
l’obliger à pourvoir à la subsistance des enfants). Et il ne faut pas se laisser tromper et croire 



 

 

que cela puisse avoir une valeur en terme d’hala’ha pour déterminer un statut d’enfant 
bâtard (mamzer), du moment qu’il existe une possibilité, aussi infime soit-elle, qu’il n’en soit 
pas un, si par exemple, sa mère a eu une relation extraconjugale avec un non-juif. 

 
 

 השופט אלון (1711) 136 (1)ד לה"פ, פלוני' פלונית נ 141811א "ע. 11

המשפט אף לא ייזקק לעריכת וייתכן שבמקרים מסוימים מן הראוי שבית .... 12
קק לעריכת שבמקרה כגון זה מן הראוי אף שלא להיז נראה לי […]. בדיקה זו

נמנע , מפרשני התלמוד המובהקים לדעת חד האחרונים  […] בדיקה זו כל עיקר
שביקש לקבוע אבהות פלוני לגבי בן אחד מבין  -רבי בנאה  אחד האמוראים

ידי כך היה -א לקביעה זו משום שעלמלהשתמש באמצעי שהיה מבי -מספר בנים 
  שיתר האחים הם ממזרים מתגלה

 

10. Propos du juge Elon (1980) 
12. …il semble approprié que dans certaines situations, le tribunal s’abstienne de procéder à 
cette vérification (test de paternité à l’aide du groupe sanguin) […] il me semble que dans un 
cas comme celui-ci (où le statut d’enfant bâtard pourrait être la conséquence du test), il 
convient de ne pas exiger de vérification […] selon l’avis d’un célèbre commentateur  (Rav 
Chmouel Chtersson) talmudique contemporain (A'haronim), un personnage de l’époque du 
Talmud (Amora), Rabbi Benaa, à qui l’on avait confié la tâche de statuer sur la filiation d’un 
fils parmi d’autres, se serait abstenu de faire usage d’une méthode qui aurait été efficace car 
elle aurait ainsi mise à jour la bâtardise (Mamzerout) des autres frères. 
 

 
צו לעריכת בדיקה בנסיבות של  -ה 21סעיף , 2111-א"התשס, חוק מידע גנטי. 11

 [  ח"תיקון תשס]חשש לממזרות לפי דין תורה 
אלא אם כן מצא כי יש צורך בעריכת הבדיקה לשם , לא יורה על עריכת הבדיקה

 .לחיי אדם או נכות חמורה בלתי הפיכה לאדםמניעת סכנה 
 

11. Loi sur la génétique (2000), Article 28 – ordre de procéder à un test ADN 
dans le cadre d’un soupçon de bâtardise selon les lois de la Tora (Révisée en 
2007) 
[…] il ne sera exigé de procéder à un test ADN que si cela peut sauver une vie ou éviter un 
lourd handicap irréversible. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Traduction : David Horowitz 


