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Bereishis 2:18-25

 ּכְנֶגְּדֹו,ּלֹו עֵזֶר-טֹוב הֱיֹות הָאָָדם לְבַּדֹו; אֶעֱׂשֶה- ֹלא,וַּיֹאמֶר ה׳ אלקים
 לְִראֹות,הָאָָדם- וַּיָבֵא אֶל,עֹוף הַׁשָּמַיִם-חַּיַת הַׂשֶָּדה וְאֵת ּכָל- ּכָל,הָאֲָדמָה-וַּיִצֶר ה׳ אלקים מִן
 הּוא ׁשְמֹו,לֹו הָאָָדם נֶפֶׁש חַּיָה-לֹו; וְכֹל אֲׁשֶר יְִקָרא-ּיְִקָרא-מַה
מָצָא עֵזֶר- ֹלא, חַּיַת הַׂשֶָּדה; ּולְאָָדם, ּולְכֹל,הַּבְהֵמָה ּולְעֹוף הַׁשָּמַיִם- לְכָל,וַּיְִקָרא הָאָָדם ׁשֵמֹות
ּכְנֶגְּדֹו
 ּתַחְּתֶּנָה, וַּיִסְּגֹר ּבָׂשָר, אַחַת מִּצַלְעֹתָיו, וַּיִיׁשָן; וַּיִּקַח,הָאָָדם-וַּיַּפֵל ה׳ אלקים ּתְַרּדֵמָה עַל
הָאָָדם- אֶל,ָ לְאִׁשָּה; וַיְבִאֶה,הָאָָדם-לַָקח מִן-הַּצֵלָע אֲׁשֶר-וַּיִבֶן ה׳ אלקים אֶת
ּזֹאת- ּכִי מֵאִיׁש לְֻקחָה, ּובָׂשָר מִּבְׂשִָרי; לְזֹאת יִּקֵָרא אִׁשָּה, זֹאת הַּפַעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי, הָאָָדם,וַּיֹאמֶר
 וְהָיּו לְבָׂשָר אֶחָד,אִּמֹו; וְָדבַק ּבְאִׁשְּתֹו- וְאֶת,אָבִיו- אֶת,אִיׁש- יַעֲזָב,ּכֵן-עַל
 יִתְּבֹׁשָׁשּו, הָאָָדם וְאִׁשְּתֹו; וְֹלא,וַּיִהְיּו ׁשְנֵיהֶם עֲרּוּמִים

Shemos 18:17-18
 עֹׂשֶה, אֲׁשֶר אַּתָה, הַּדָבָר,טֹוב- ֹלא: אֵלָיו,וַּיֹאמֶר חֹתֵן מֹׁשֶה
ֶָתּוכַל עֲׂשֹהּו לְבַּד- ֹלא,כָבֵד מִּמְָ הַּדָבָר- ּכִי:ְָהָעָם הַּזֶה אֲׁשֶר עִּמ- ּגַם,אַּתָה-ּגַם--נָבֹל ּתִּבֹל
Rav Soloveitchik, “Had the Torah said, lo tov li’adam li’hi’yos li’vado, the phrase would
connote that a lonely human existence is not good. The Torah instead suggests that
companionship is good not only from a utilitarian perspective but also from a moral
viewpoint, that the world’s existence is morally justified only when man is not alone.
The task of the married couple is to achieve the metaphysical goals of marriage by
realizing the norms of morality. Existential fulfillment only occurs when man has a
companion.”1
1

Chumash Masores HaRav, Bereishis, p.23
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Yevamos 62b

אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה
( ל, כו( ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב )יחזקאל מד,בלא שמחה דכתיב )דברים יד
 יח( לא טוב היות האדם לבדו,להניח ברכה אל ביתך בלא טובה דכתיב )בראשית ב

R’ S.R. Hirsch - “Unlike the case of man, in the case of woman, the material for her
body was not taken from the earth. G-d took one side of man and formed it into woman.
Man, as it were, was divided into two, and one part was formed into woman. The Torah
does not say: va’yivra, va’yitzer, va’ya’as, but, rather, וַּיִבֶן: one side was built and
arranged into woman. What was previously only one creature was now two. The Torah
thus attests to the complete equality of woman.
“Our Sages ascribe all the special qualities of woman - her voice, character and
temperament, as well as her earlier spiritual and intellectual maturity - to the way in
which was formed. She was formed from the already feeling, sensitive and living body
of man - as opposed to man, whose body was taken from the earth.”
Bereishis 3:1-6
אָמַר- אַף ּכִי,הָאִׁשָּה- אֶל, אֲׁשֶר עָׂשָה ה׳ אלקים; וַּיֹאמֶר, מִּכֹל חַּיַת הַׂשֶָּדה, הָיָה עָרּום,וְהַּנָחָׁש
 ֹלא תֹאכְלּו מִּכֹל עֵץ הַּגָן,אלקים
 נֹאכֵל,הַּגָן- מִּפְִרי עֵץ:הַּנָחָׁש- אֶל,וַּתֹאמֶר הָאִׁשָּה
ּתְמֻתּון- ּפֶן: וְֹלא תִּגְעּו ּבֹו,הַּגָן—אָמַר אלקים ֹלא תֹאכְלּו מִּמֶּנּו-ְ אֲׁשֶר ּבְתֹו,ּומִּפְִרי הָעֵץ
 ּתְמֻתּון,מֹות- ֹלא:הָאִׁשָּה- אֶל,וַּיֹאמֶר הַּנָחָׁש
 טֹוב וָָרע, יְֹדעֵי, ּכֵאלקים, וְנִפְְקחּו עֵינֵיכֶם; וִהְיִיתֶם, ּכִי ּבְיֹום אֲכָלְכֶם מִּמֶּנּו, יֵֹדעַ אלקים,ּכִי
, וַּתִּקַח מִּפְִריֹו, וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַׂשְּכִיל,הּוא לָעֵינַיִם-וַּתֵֶרא הָאִׁשָּה ּכִי טֹוב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה
 וַּיֹאכַל,לְאִיׁשָּה עִּמָּה-וַּתֹאכַל; וַּתִּתֵן ּגַם
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3:16-21
אֶל-הָאִׁשָּה אָמַר ,הְַרּבָה אְַרּבֶה עִּצְבֹונְֵ וְהֵֹרנְֵּ--בְעֶצֶבּ ,תֵלְִדי בָנִים; וְאֶל-אִיׁשְֵּ ,תְׁשּוָקתְֵ ,וְהּוא,
יִמְׁשָלּ-בְָ
ּולְאָָדם אָמַרּ ,כִיׁ-שָמַעְּתָ לְקֹול אִׁשְּתֶָ ,וַּתֹאכַל מִן-הָעֵץ ,אֲׁשֶר צִּוִיתִיָ לֵאמֹר ֹלא תֹאכַל מִּמֶּנּו--
אֲרּוָרה הָאֲָדמָהּ ,בַעֲבּוֶרָּ ,בְעִּצָבֹון ּתֹאכְלֶּנָהּ ,כֹל יְמֵי חַּיֶיָ
וְקֹוץ וְַדְרּדַרּ ,תַצְמִיחַ לְָ; וְאָכַלְּתָ ,אֶת-עֵׂשֶב הַׂשֶָּדה
ּבְזֵעַת אַּפֶיָּ ,תֹאכַל לֶחֶם ,עַד ׁשּובְָ אֶל-הָאֲָדמָהּ ,כִי מִּמֶּנָה לֻּקָחְּתָּ :כִי-עָפָר אַּתָה ,וְאֶל-עָפָר
ּתָׁשּוב
וַּיְִקָרא הָאָָדם ׁשֵם אִׁשְּתֹו ,חַּוָהּ :כִי הִוא הָיְתָה ,אֵם ּכָל-חָי
וַּיַעַׂש ה׳ אלקים לְאָָדם ּולְאִׁשְּתֹוּ ,כָתְנֹות עֹור--וַּיַלְּבִׁשֵם

Sotah 14a
דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים
דכתיב ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמילות חסדים דכתיב
ויקבר אותו בגיא

Sotah 17a
דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן
Rashi
שכינה ביניהם  -שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה
לא זכו אש אוכלתן  -שהקב"ה מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואש
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