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Current Jewish Questions 

Judaism vs. Science 

1. B. Shabbat 107b 
BUT OTHER ABOMINATIONS, etc. But if one kills them, 
he is culpable: which Tanna [holds thus]? Said R. Jeremiah, It 
is R. Eliezer. For it was taught, R. Eliezer said: He who kills 
vermin on the Sabbath is as though he killed a camel on the 
Sabbath. R. Joseph demurred to this: The Rabbis disagree 
with R. Eliezer only in respect to vermin, which does not 
multiply and increase, but as for other abominations and 
creeping things, which multiply and increase, they do not 
differ [therein]. And both learn it from none but the rams.  R. 
Eliezer holds, It is as the rams: just as there was the taking of 
life in the case of the rams, so whatever constitutes the taking 
of life [is a culpable offence]. While the Rabbis argue, It is as 
the rams: just as rams multiply and increase, so are all which 
multiply and increase [of account].  Said Abaye to him, Do 
not vermin multiply and increase? But a Master said: 'The 
Holy One, blessed be He, sits and sustains [all creatures], from 
the horns of wild oxen to the eggs of vermin'?  — It is a 
species called 'eggs of vermin'. 

 תלמוד בבלי שבת קז:ב . 1
חייב,  -'. הא הורגן ושאר שקצים כו

מאן תנא? אמר רבי ירמיה: רבי 
אליעזר היא, דתניא, רבי אליעזר 

כהורג  -אומר: ההורג כינה בשבת 
גמל בשבת. מתקיף לה רב יוסף: עד 

רבנן עליה דרבי   כאן לא פליגי
אליעזר אלא בכינה, דאינה פרה 

ורבה. אבל שאר שקצים ורמשים 
 לא פליגי. ושניהם לא -דפרין ורבין 

למדוה אלא מאילים, רבי אליעזר 
סבר: כאילים, מה אילים שיש בהן 

אף כל שיש בו נטילת  -נטילת נשמה 
נשמה. ורבנן סברי: כאילים, מה 

אף כל דפרה  -אילים דפרין ורבין 
ורבה. אמר ליה אביי: וכינה אין פרה 

ורבה? והאמר מר: יושב הקדוש 
ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד 

מינא הוא דמיקרי  -ביצי כינים! 
 ביצי כינים.

2. B. Bechorot 45a 
R. Judah related in the name of Samuel: The disciples of R. 
Ishmael once dissected the body of a prostitute who had been 
condemned to be burnt by the king. They examined and 
found two hundred and fifty-two joints and limbs. [They 
came and inquired of R. Ishmael: ‘How many joints has the 
human body?’ He replied to them: ‘Two hundred and forty-
eight.]’ Thereupon they said to him: ‘But we have examined 
and found two hundred and fifty-two’? He replied to them: 
‘Perhaps you made the postmortem examination on a woman, 
in whose case Scripture adds two hinges [in her sexual organ] 
and two doors (muscles) of the womb’. 

  א:מה בכורות בבלי תלמוד. 2
 מעשה: שמואל אמר יהודה ר"א

 ששלקו ישמעאל' ר של בתלמידיו
, למלך שריפה שנתחייבה אחת זונה

 וחמשים מאתים בה ומצאו בדקו
 באשה שמא: להם אמר, ושנים

 שני הכתוב לה שהוסיף, בדקתם
 .דלתות ושני צירים

3. B. Hullin 51a 
A ewe belonging to R. Habiba was seen dragging along its 
hind legs. Said R. Yemar, It is suffering from a hip disease. 
Rabina demurred, perhaps its spinal cord is severed? It was 
thereupon examined and was found to be as Rabina had 
thought. Nevertheless the law is in accordance with the view 
of R. Yemar, for a hip disease is a common disorder, whereas 
the severance of the spinal cord is not common. 

  א:נא חולין בבלי תלמוד. 3
 חביבא רב בי דהוה אימרתא ההיא
 רב אמר, בתרייתא כרעיה שדרן דהוו
 מתקיף, נקטיה שיגרונא האי: יימר

 השדרה חוט ודלמא: רבינא לה
; כרבינא אשכחוה, בדקוה? איפסיק

 שגרונא; יימר כרב הלכתא - ה"ואפ
 .שכיח לא - השדרה חוט, שכיח -

4. B. Sanhedrin 69b 
Our Rabbis taught: If a woman sported lewdly with her young 
son [a minor], and he committed the first stage of 
cohabitation with her, — Beth Shammai say, he thereby 

 תלמוד בבלי סנהדרין סט:ב . 4
ואמרי לה אמר רב חסדא אמר 

זעירי: הכל מודים בבן תשע שנים 
ויום אחד שביאתו ביאה, פחות מבן 
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renders her unfit to the priesthood.4   Beth Hillel declare her 
fit. R. Hiyya the son of Rabbah b. Nahmani said in R. Hisda's 
name; others state, R. Hisda said in Ze'iri's name: All agree 
that the connection of a boy aged nine years and a day is a real 
connection; whilst that of one less than eight years is not: their 
dispute refers only to one who is eight years old, Beth 
Shammai maintaining, We must base our ruling on the earlier 
generations, but Beth Hillel hold that we do not. Now, 
whence do we know that in the earlier generations [a boy of 
eight years] could beget children? 

שאין ביאתו ביאה, לא  -שמנה 
נחלקו אלא בבן שמנה. דבית שמאי 

ן מדורות הראשונים, סברי: גמרינ
ובית הלל סברי: לא גמרינן מדורות 
הראשונים. ודורות הראשונים מנלן 

 דאוליד? 

5a. M. Yevamot 6:6 
If a man took a wife and lived with her for ten years and she 
bore no child, he may not abstain [any longer from the duty of 
propagation]. If he divorced her she is permitted to marry 
another, and the second husband may also live with her [no 
more than] ten years.  if she miscarried [the period of ten 
years] is reckoned from the time of her miscarriage. 
 
5b. B. Yevamot 64b 
Rab Judah son of R. Samuel b. Shilath stated in the name of 
Rab: That was taught only in respect of the early generations 
who lived many years. In respect of the later generations, 
however, whose years of life are few, only two years and a 
half, corresponding to three periods of pregnancy [are 
allowed]. 

 משנה יבמות ו משנה ו. 5
לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא 

אם כן יש לו בנים בית שמאי 
אומרים שני זכרים ובית הלל 

אומרים זכר ונקבה שנאמר 
)בראשית ה'( זכר ונקבה בראם נשא 

אשה ושהה עמה עשר שנים ולא 
ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה 

השני  מותרת לינשא לאחר ורשאי
לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה 
מונה משעה שהפילה האיש מצווה 
על פריה ורביה אבל לא האשה רבי 

יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא 
אומר )בראשית א'( ויברך אותם 

 אלהים ויאמר להם פרו ורבו:
 

  תלמוד בבלי יבמות סד:ב
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר 

ו אלא שילת משמיה דרב: לא שנ
בדורות הראשונים ששנותיהן 

מרובות, אבל בדורות האחרונים 
שתי שנים  -ששנותיהן מועטות 

 ומחצה, כנגד שלשה עיבורים.

 

 


