ח וַיִּ גְ ַדַּ֥ל הַ ֶ ֶ֖יּלֶד וַיִּ גָּמַ ַ֑ל ַו ַיַּ֤עַ שׂ ַאבְ ָרהָ ם֙ ִמ ְשׁתֶּ ֶ֣ה ָגד֔וֹל בְּ יֶ֖וֹם הִ גָּמַ֥ל אֶ ת־יִצְ ָֽ ָחק :ט וַתּ ֵֶ֨רא שָׂ ָרָ֜ה אֶ ת־
בֶּ ן־הָ ָגָ֧ר הַ ִמּצְ ִרִ֛ית אֲשֶׁ ר־ ָיָֽלְ ָדַ֥ה לְ ַאבְ ָרהָ ֶ֖ם ְמצַ ָֽחק:

מצחק .לשון עבודת אלילים ,כמו שנאמר ויקומו לצחק.
דבר אחר לשון גילוי עריות ,כמה דתימא לצחק בי.
דבר אחר לשון רציחה ,כמה דתימא יקומו נא הנערים ז וישחקו לפנינו וגו׳

מצחק .כי כן מנהג כל נער ותקנא בו בעבור היותו גדול מבנה:

מצחק מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם כאמרו שנתעברה מאבימלך

מצחק ,כאילו מלעיג על יצחק שנולד מהזקנים:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה,
שנאמר :אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה ,אימתי ־ בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה׳
לעשות עם אלה .אמרו עליו על ריש לקיש ,שמימיו לא מלא שחוק פיו בעולם הזה מכי
שמעה מרבי יוחנן רביה.

והא אמר רב יהודה אמר רב :שתים עשרה שעות הוי היום ,שלש הראשונות
הקב״ה יושב ועוסק בתורה ,שניות ־ יושב ודן את כל העולם כולו ,כיון שרואה
שנתחייב עולם כלייה ,עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים ,שלישיות ־
יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנים ,רביעיות ־ יושב
ומשחק עם לויתן ,שנאמר( :תהלים קד) לויתן זה יצרת לשחק בוִ

אמר רב נחמן בר יצחק :עם בריותיו משחק ,ועל בריותיו אינו משחק אלא אותו
היום בלבד.
א״ל רב אחא לרב נחמן בר יצחק :מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב״ה.

ברביעיות מאי עביד? יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה ,שנאמר:
(ישעיהו כח) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים,
למי יורה דעה ולמי יבין שמועה? לגמולי מחלב ולעתיקי משדים.

עֹ ז־וְ הָ ָדַ֥ר לְ בּושָׁ ַּ֑ה ַוַ֝תִּ ְשׂחַ ַ֗ק לְ יֶ֣וֹם ַאח ֲָֽרוֹן׃

