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“The children of Adam are limbs of one body; having been created of one essence. 

When the calamity of time afflicts one limb - the other limbs cannot remain at rest." 

(Sa’di Shirazi , Persia 13th century)  

 

 

 

Love is My Religion: A 
Philosophy of Halachah  

 

1. The Symposium (Plato) 

… In the second place, the primeval man 

was round, his back and sides forming a 

circle; and he had four hands and four feet, 

one head with two faces, looking opposite 

ways, set on a round neck and precisely 

alike; also four ears, two privy members, 

and the remainder to correspond. He could 

walk upright as men now do, backwards or 

forwards as he pleased, and he could also 

roll over and over at a great pace, turning on 

his four hands and four feet, eight in all, like 

tumblers going over and over with their legs 

in the air; this was when he wanted to run 

fast 

…… 

Terrible was their might and strength, 

and the thoughts of their hearts were great, 

and they made an attack upon the gods; of 

them is told the tale of Otys and Ephialtes 

who, as Homer says, dared to scale heaven, 

and would have laid hands upon the gods. 

Doubt reigned in the celestial councils. 

Should they kill them and annihilate the 

race with thunderbolts, as they had done the 

giants, then there would be an end of the 

sacrifices and worship which men offered 

to them; but, on the other hand, the gods 

could not suffer their insolence to be 

unrestrained. At last, after a good deal of 

reflection, Zeus discovered a way. He said: 

'Methinks I have a plan which will humble 

their pride and improve their manners; men 

shall continue to exist, but I will cut them in 

two and then they will be diminished in 

strength and increased in numbers; this will 

have the advantage of making them more 

profitable to us. They shall walk upright on 

two legs, and if they continue insolent and 

will not be quiet, I will split them again and 

they shall hop about on a single leg.' He 

spoke and cut men in two, like a sorb-apple 

which is halved for pickling, or as you 

might divide an egg with a hair;  

….  

so ancient is the desire of one another 

which is implanted in us, reuniting our 

original nature, making one of two, and 

healing the state of man. Each of us when 

separated, having one side only, like a flat 

fish, is but the indenture of a man, and he is 

always looking for his other half.  

….  

And the reason is that human nature was 

originally one and we were a whole, and the 

desire and pursuit of the whole is called 

love. There was a time, I say, when we were 

one, but now because of the wickedness of 

mankind God has dispersed us, as the 

Arcadians were dispersed into villages by 

the Lacedaemonians  
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 בראשית ב .2

ֹּאֶמר  יֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאע ֶשּה ּלֹו ֵעֶזר ְכֶנְגּדֹו. ֹל-ה א  יח ַוי ֹּא טֹוב ה   ִהים ל

    ... 

ר ָבָשר ַתְחֶתָנה. כב ַוִיֶבן -ה א  כא ַוַיֵפל  ָתיו ַוִיְסגֹּ ִהים ֶאת ַהֵצָלע ֹל-ה א  ֹלִהים ַתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִייָשן ַוִיַקח ַאַחת ִמַצְלעֹּ

ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָשר ִמְבשָ  ֹּאֶמר ָהָאָדם ז ֹּאת ִיָקֵרא ִאָשה ֲאֶשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָשה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם. כג ַוי ִרי ְלז

ֹּאת. כד ַעל ֵכן ַיֲעָזב ִאיש ֶאת ָאִביו ְוֶאת אִ   ּמֹו ְוָדַבק ְבִאְשתֹו ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד.ִכי ֵמִאיש ֻלֳקָחה ז

 

 א, ח רבה בראשית .3

 בראם ונקבה זכר דכתיב הוא הדא בראו אנדרוגינוס הראשון אדם את ה"הקב שברא בשעה אלעזר בן ירמיה רבי אמר

 וגב לכאן גב גביים ועשאו ונסרו בראו פרצופים דיו הראשון אדם את ה"הקב שברא בשעה נחמן בר שמואל ר"א

 המשכן ולצלע( כו שמות) אמר דאת מה היך סטרוהי מתרין להון אמר מצלעותיו אחת ויקח והכתיב ליה איתיבון לכאן

 '. וגו משכנא ולסטר דמתרגמינן

 

  (Dialoghi d’amore, Judah L Abrabanel)  ויכוח על האהבה, רבי יהודה לאון אברבנאל .4

 הראשונה הסיבה מן ואיך, ניחברו יותרבה הר אבל שמיגב בלבד לא העולם בכל עקרית היא האהבה כמה וכשתדעי

  ב.היט מולדתה את תדעי ואז בעיניך שובהח תריו בהההא יההת ה אזבהא בלי דבר שום אין מהנבראים האחרון עד

 

 אורות הקודש, חלק ב', עמ' שנטהרב קוק,  .5

הפרטיות של כל הברואים כולם. כל נפש חיה ניצוץ הוא נשמת האדם בהרחבתה, כוללת היא בתוכה את הנשמות 

מאור האבוקה הגדולה הכללית, נשמת האדם. רק למראה עינים כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו, העין החודרת 

והכל עורג וחותר לשוב אל האורה במילואה להאחד עם … רואה לבת חיים גדולה, מאחזת באדם הכללי לכל פלגיו

  . נשמת האדם

 

 יו"דחלק שו"ת חת"ס, הקדמה ל .6
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7. Spinoza, Tractatus-Theologico-Politicus, Chapter 5 

So, too, the command not to commit adultery is given merely with reference to the welfare of 

the state; for if the moral doctrine had been intended, with reference not only to the welfare of 

the state, but also to the tranquillity and blessedness of the individual, Moses would have 

condemned not merely the outward act, but also the mental acquiescence…  

 

 

 44-46איש ההלכה, עמו'  .8
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 ע"בבבלי ברכות דף כ"ח  .9

אמרו לו רבינו ברכנו אמר להם יהי רצון ושתהא מורא שמים  ...וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו 

 עליכם כמורא בשר ודם אמרו לו תלמידיו עד כאן אמר להם ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם.

 

 בבלי קידושי דף פ"א ע"א  .10

קא חלפה חדא מנייהו הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי רב עמרם חסידא אשקולו דרגא מקמייהו בהדי ד

נפל נהורא באיפומא שקליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל כי מטא 

לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו ליה כסיפתינן אמר להו מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא 

 הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי

 

 ידים, פ"ג מ"המשנה  .11

רבי יוסי  .רבי יהודה אומר, שיר השירים מטמא את הידים, וקהלת מחלוקת .שיר השירים וקהלת מטמאין את הידים

רבי שמעון אומר, קהלת מקולי בית שמאי ומחומרי בית  .אומר, קהלת אינו מטמא את הידים ושיר השירים מחלוקת

שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי  .הלל

אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים  .ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים

שלא תטמא את הידים, שאין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קדש, ושיר 

 קדש קדשים.השירים 

 

 

 

 

 


