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)טו( לא תקרא את שמה שרי ; דמשמע שרי לי
ולא לאחרי כי שרה סת שמה ,שתהא שרה
על כל) :טז( וברכתי אותה ; ומה הוא הברכה,
שחזרה לנערותה ,שנאמר )לקמ( יח יב( אחרי
בלותי היתה לי עדנה :וברכתיה ; בהנקת
שדי  ,כשנצרכה לכ ביו משתה של יצחק,
שהיו מרנני עליה שהביאו אסופי מ( השוק
ואומרי בננו הוא ,והביאה כל אחת בנה עמה
ומניקתה לא הביאה ,והיא היניקה את כול ,
הוא שנאמר )כא ז( היניקה בני שרה.
בראשית רבה )נג ט( רמזו במקצת) :יז( ויפל
אברה על פניו ויצחק ; זה תירג אנקלוס
וחדי ,לשו( שמחה ,ושל שרה לשו( מחו .למדת
שאברה האמי( ושמח ,ושרה לא האמינה
ולגלגה .וזהו שהקפיד הקב"ה על שרה ולא
הקפיד על אברה  :הלב ; יש תמיהות שה(
קיימות כמו )ש"א ב כז( הנגלה נגליתי) ,ש"ב
טו כז( הרואה אתה ,א :זו היא קיימת ,וכ
אמר בלבו הנעשה חסד זה לאחר מה שהקב"ה
עושה לי :וא שרה הבת תשעי שנה ; היתה
כדאי לילד .וא :על פי שדורות הראשוני היו
מולידי( בני חמש מאות שנה ,בימי אברה
נתמעטו השני כבר ובא תשות כח לעול  ,וצא
ולמד מעשרה דורות שמנח ועד אברה
שמיהרו תולדותיה( בני ששי ובני שבעי :
)יח( לו ישמעאל יחיה ; הלואי שיחיה
ישמעאל ,איני כדאי לקבל מת( שכר כזה:
יחיה לפני ; יחיה ביראת ,כמו )פסוק א(
התהל לפני ,פלח קדמי) :יט( אבל ; לשו(
אמתת דברי  ,וכ( )לקמ( מב כא( אבל אשמי
אנחנו) ,מ"ב ד יד( אבל ב( אי( לה :וקראת את
שמו יצחק ; על ש הצחוק .ויש אומרי על

ש י' נסיונות ,וצ' שנה של שרה ,וח' ימי
שנימול ,וק' שנה של אברה  .והקימותי את
בריתי למה נאמר ,והרי כבר כתיב )פסוק ט(
ואתה את בריתי תשמור אתה וזרע וגו' אלא
לפי שאומר )פסוק ז( והקמותי וגו' ,יכול בני
ישמעאל ובני קטורה בכלל הקיו  ,תלמוד
לומר והקמותי את בריתי אתו ,ולא ע
אחרי  .ואת בריתי אקי את יצחק ,למה
נאמר] ,אלא למד שהיה קדוש מבט([ .דבר אחר
אמר ר' אבא מכא( למד קל וחומר ב( הגבירה
מב( האמה ,כתיב )פסוק כ( כי הנה ברכתי
אותו והפריתי אותו והרביתי אותו ,זה
ישמעאל וקל וחומר ואת בריתי אקי את
יצחק :את בריתי ; ברית המילה תהא מסורה
לזרעו של יצחק) :כ( שני עשר נשיא ;
כענני יכלו ,כמו )משלי כה יד( נשיאי ורוח:
)כב( מעל אברה ; לשו( נקיה הוא כלפי
שכינה ,ולמדנו שהצדיקי מרכבתו של מקו :
)כג( בעצ היו ; בו ביו שנצטוה ,ביו ולא
בלילה ,לא נתיירא לא מ( הגוי ולא מ(
הלצני  ,ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרי
אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיי מצותו
של מקו  :וימל ; לשו( ויפעל) :כד( בהמולו ;
בהפעלו ,כמו )ב ד( בהברא ) :כה( בהמולו את
בשר ערלתו ; באברה לא נאמר את ,לפי שלא
היה חסר אלא חתו בשר ,שכבר נתמע על ידי
תשמיש ,אבל ישמעאל שהיה ילד הוזקק
לחתו ערלה ולפרוע המילה ,לכ נאמר בו
את) :כו( בעצ היו הזה ; שמלאו לאברה
תשעי ותשע שנה ולישמעאל שלש עשרה
שני נמול אברה וישמעאל בנו:
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מסכת סנהדרין דף קד ע"א

ברא מזכי אבא .אבא לא מזכי ברא ,דכתיב )דברי ל"ב( ואי( מידי מציל ,אי( אברה מציל את
ישמעאל ,אי( יצחק מציל את עשו.
מסכת פסחים דף קיט ע"ב

דרש רב עוירא ,זימני( אמר ליה משמיה דרב ,וזימני( אמר ליה משמיה דרב )אשי( ]מסורת הש"ס:
אסי[ :מאי דכתיב )בראשית כא( ויגדל הילד ויגמל ; עתיד הקדוש ברו הוא לעשות סעודה לצדיקי
ביו שיגמל חסדו לזרעו של יצחק .לאחר שאוכלי( ושותי( נותני( לו לאברה אבינו כוס של ברכה
לבר ,ואומר לה( :איני מבר ,שיצא ממני ישמעאל .אומר לו ליצחק :טול ובר! אומר לה( :איני
מבר ,שיצא ממני עשו .אומר לו ליעקב :טול ובר! אומר לה  :איני מבר ,שנשאתי שתי אחיות
בחייה( ,שעתידה תורה לאוסר( עלי .אומר לו למשה :טול ובר ,אומר לה  :איני מבר ,שלא זכיתי
ליכנס לאר Dישראל לא בחיי ולא במותי .אומר לו ליהושע ,טול ובר! אומר לה( :איני מבר ,שלא
זכיתי לב( ,דכתיב :יהושע ב( נו( )דברי הימי א ז( נו( בנו יהושע בנו .אומר לו לדוד :טול ובר :אומר
לה( :אני אבר ,ולי נאה לבר ,שנאמר )תהלי קטז( כוס ישועות אשא ובש ה' אקרא.
ספר בן ביתי עה"ת )קאמרנא(  -פרשת לך לך

)Rembrandt, God Announces His Covenant to Abraham (c. 1657
Kupferstichkabinett, Dresden

