
 מדוע קשה הזיווג כקריעת ים סוף?

 
 
 מדרש רבה בראשית פרשה סח פסקה ד  . 1
 .רבי יהודה בר סימון פתח )תהלים סח( אלהים מושיב יחידים ביתה . 1
)שמות כ(  מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב . 2

  .כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ
זיווגים בתו של פלוני לפלוני אשתו של פלוני   אמר לה הקב"ה יושב ומזווג ?אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו.  3

 .לפלוני ממונו של פלוני לפלוני
 .מה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגןכמה עבדים כ .אף אני יכולה לעשות כן ?אמרה לו ודא הוא אומנתיה .  4
 .הלך לו ר' יוסי בר חלפתא . אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף .  5
  מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני . 6

 ?אמרה להון מה לכון דא .למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא דין עינו שמיטא דין רגליה תבירא .אחתוזיווגה אותן בלילה 
 .אמרה לית אנא בעי לדין ודין אמר לית אנא בעי לדא

 .אמת היא תורתכון נאה ומשובחת יפה אמרת . מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון . 7
 .אמרתי לך אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף אמר לא כך . 8
הקב"ה מה עושה להן מזווגן בעל כרחן שלא בטובתן הה"ד )תהלים סח( אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים  . 9

 .בכושרות מהו בכושרות בכי ושירות מאן דבעי אומר שירה ומאן דלא בעי בכי 
ברכיה כלשון הזה השיבה ר' יוסי בר חלפתא הקב"ה יושב ועושה סולמות משפיל לזה ומרים לזה ומוריד לזה ומעלה  א"ר. 11

יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו יצחק בא זיווגו  .לזה הוי אומר )תהלים עה( אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים
 יעקב הלך אצל זיווגו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע: אצלו שנאמר )בראשית כד( ויצא יצחק לשוח בשדה

 רבינו בחיי על שמות פרק כד פסוק א  . 2
מטטרו"ן ששמו כשם רבו, וכן דרשו רז"ל, ונקרא בשם הזה לפי שבשם הזה נכללים שתי לשונות המורים על ענינו והוא אדון  ...
 .מלשון חכמים שקורין אל הגברת בעלת ממשלה מטרונא ...
 131אפרים  א. נועם2
 מטטרון הוא העולם ששר מעירים התוספות ובעלי' ס חוליך" אמרו העולם שר זה פסוק" במעשיו' ה ישמח לעולם' ה כבוד יהי"

 ה"הקב אל אומר הטבע שהוא מטטרון י איכה במדרש הדברים מובן וזהו הך והיינו הטבע הוא מטטרון שהוא אומרת זאת
 ... עיקר כל ישראל בני על תשפיע לא במסתרים בכייתך

 הבאר הרביעי )המשך(  -ספר באר הגולה  . 3
אין זיווג האדם טבעי רק הוא מן הש"י החבור והזיווג. לכך באיש ואשה יש שם י"ה היו"ד באיש הה"א באשה, לפי שהוא  ...

בהנהגת הטבע ופי' זה נכון יתברך מחבר אותם ואין בזה הענין הנהגת הטבע, רק כי הוא פעולת הש"י, ולכך אין דבר זה נכנס 
 מאוד גם כן.

ודבר זה שהוא החבור הפרטי הוא ענין נפלא, ורמזו אותו חכמים )סוטה ב', א'( קשה זיווגן כקריעת ים סוף שנאמר מושיב  
יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות, היחידים הוא חבור הפרטים והוא דומה שמוציא אסירים, והוא כקריעת ים סוף 

ת ישראל מתוך הטבע הכולל שקרע להם הים שהוא טבעי. וזה הי' סוף ותכלית גאולת מצרים שגאלם מתוך הטבע שהוציא א
הכולל, ובשביל שמזווג לכל א' זיווג הראוי לו, ובמה שהוא פרטי זה הוא מחולק מאחר והשם יתברך מאחד ומקשר אותם, דבר 

ד הים שהוא אחד וראוי להיות מחובר ביחד, והשם יתברך קרע זה קשה כמו קריעת ים סוף. כי קריעת י"ס היה מחלק ומפרי
 אותו והפרידו, ואילו חבור איש ואשה ראוי שיהיו נפרדים כל אחד לבדו והוא יתברך מחבר אותם להיות אחד:

 פרשת ויצא  -שפת אמת ליקוטים  . 4
 שם )במדרש פרשה ס"ח(:

לעולם מאת  כל ההנהגה וקיום העולםם בששה ימים מכל מקום מטרונא שאלה כו' יושב ומזווג כו' פירוש שהגם שברא העול
 המקום ב"ה כמו שהראה לה שכל הזווגים אין מתקיימין רק מה' הוא:

 


