
 איתן קופמן – 2שיעור  –לא מתחשק לי להיות דתי )לפעמים(                          בס"ד                    

 

 (2)  )לפעמים( ילא מתחשק לי להיות דת
 

 כז:-כו א פרק בראשית. 1

ֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה ֱאֹלִהים ַויֹּאֶמר ַצלְּ מּוֵתנּו בְּ ָרא... ִכדְּ מוֹּ  ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ַוִיבְּ ַצלְּ ֶצֶלם בְּ א ֱאֹלִהים בְּ רָּ ר ֹאתוֹ בָּ כָּ ה זָּ ֵקבָּ א ּונְּ רָּ  בָּ

ם  :ֹאתָּ

  

  כג:-יח ב פרק בראשית. 2

ָוק ַויֹּאֶמר( חי) קֹּ ַבּדוֹּ  ָהָאָדם ֱהיוֹּת טוֹּב ֹלא ֱאֹלִהים יְּ ּדוֹ  ֵעֶזר ּלוֹ  ֶאֱעֶשה לְּ ֶנגְּ ָוק ַוַיֵפל( כא)...  :כְּ קֹּ ה ֱאֹלִהים יְּ ֵּדמָּ רְּ ל תַּ ם עַּ ָאדָּ  הָּ

ָתיו ַאַחת ַוִיַקח ַוִייָשן עֹּ ר ִמַצלְּ גֹּ ֶתָנה ָבָשר ַוִיסְּ ֹיאֶמר (כג).. .ַתחְּ ם וַּ ָאדָּ ם ֹזאת הָּ עַּ פַּ י ֶעֶצם הַּ מַּ ר ֵמֲעצָּ שָּ ִרי ּובָּ שָּ את ִמבְּ זֹּ  ִאָשה ִיָקֵרא לְּ

את ֻלֳקָחה ֵמִאיש ִכי  :זֹּ

 

 

 של ופשוטו ...'וגו מצלעותיו אחת ויקח אומר הוא ולהלן - אותם ברא ונקבה זכר : כז פסוק א פרק בראשית י"רש. 3

 שני שבראו אגדה מדרש ...אחר במקום לך ופירש ברייתן יצדכ לך פירש ולא בששי שניהם שנבראו הודיעך כאן ,מקרא

 .חלקו כך ואחר ראשונה בבריאה פרצופין

 

 פרצופין דו אמר נחמני בר שמואל רבי... האדם את ה"הקב שברא בשעה :  כ רמז בראשית פרשת תורה שמעוני ילקוט

  .צרתני וקדם אחור שנאמר מכאן וגבים מכאן גבים ועשאו נסרו בראו

 

 

  מצלעותיו אחת ויקח ה"ד יז פרשה( אלבק-תיאודור) רבה ראשית. 4

  .עימה הסטן נברא שנבראת כיון ,סמך' כת אין כאן ועד הספר מתחילת אדא 'דר בריה חננא' ר אמר :תחתנה בשר ויסגר

 

 :תלמוד בבלי מסכת נדה דף ל עמוד ב . 5

בא מלאך  -וכיון שבא לאויר העולם ...ורה כולהומלמדין אותו כל הת...דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו

 .וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה

 

 

 מכת"י של הרב קוק )מובא בלאמונת עתנו ח"ב עמ' קיד( :. 6

 . עקבתא דמשיחא הוא בסוד הנסירה

, אבל הוא של היהדות, מהקישור של האמונה בטבע, והוא הדין לכללות האדם מהטבעיותכנסת ישראל הולכת ומתפרדת 

 .בחירה ברורהכדי לשוב למדה יותר עליונה, ע"י 

 


