
 

 

 

 
 
 
 

 

 ד ד ד ד ::::סח סח סח סח ----    רבה רבה רבה רבה         בראשית בראשית בראשית בראשית 
   ברוך  הקדוש ברא ימים לכמה לו אמרה חלפתא בר יוסי ר' את שאלה מטרונה

  עשה ימים ששת  כי)"יא כ, שמות( כדכתיב ימים לששת לה  אמר עולמו את הוא
 עכשיו ועד שעה מאותה עושה הוא מה לו אמרה" הארץ ואת השמים את ה'

 פלוני של אשתו לפלוני פלוני של בתו זיווגים ומזווג יושב "ההקב לה אמר
 יכולה אני אף אומנתיה הוא ודא לו אמרה לפלוני פלוני של ממונו לפלוני
  לה אמר לזווגן יכולה  אני קלה לשעה לי יש שפחות כמה עבדים כמה כן לעשות

 סוף ים  כקריעת הוא ברוך  הקדוש לפני היא קשה  בעיניך  היא קלה אם
 

 
Midrach Berechit Raba 68:4 
Une matrone (une femme noble) demanda à Rabbi Yossi fils de ‘Halifta : en combien 
de jours Dieu a-t-il créé Son monde? Il lui dit : en six jours, comme il est écrit « en six 
jours Dieu fit les cieux et la terre ». Elle lui dit : que fait-Il depuis ce moment jusqu’à 
aujourd’hui?. Il lui dit : il est assis et réunit des couples, la fille d’untel à untel, 
l’épouse d’untel à untel, l’argent d’untel à untel. Elle lui dit : mais je peux en faire 
autant ! Je dispose de nombre d’employés et employées, je peux les mettre en 
couple en un clin d’œil. Il lui dit : c’est peut-être chose aisée à tes yeux mais pour 
Dieu cela est plus difficile que l’ouverture de la Mer des joncs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traduction: Ruben Honigmann 

     L’agence matrimoniale céleste 
 

« Dieu fait des couples » 
 

Qu’est-ce qui nous attire chez l’autre ? Pourquoi 
certains sont-ils faits pour être ensemble quand 
d’autres se heurtent à des incompatibilités ? 
Ce Midrach formule la dimension insaisissable de 
la conjugalité en l’attribuant à Dieu. 

« Trouver son zivoug » est, dans le langage religieux, la 

manière de de dire « trouver chaussure à son pied ». 


