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ילקוט שמעוני בראשית  -פרק יז  -רמז פב
אמר ר' יהושע בן קרחה יו"ד שנטל הקב"ה משרי נחלק חציו לשרה וחציו לאברהם .אמר ר' שמעון בן יוחאי יו"ד שנטל
הקב"ה משרי היה טס ופורח סביב כסאו של הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם בשביל שאני קטנה שבאותיות הוצאתני
משמה של צדקת א"ל הקב"ה לשעבר היית נתון בשם נקבה ובסוף אותיות עכשיו תהיה נתון בשם זכר ובראש אותיות
הה"ד ויקרא משה להושע בן נון יהושע.
***
ספר בראשית פרק כא יב
ַויֹּאמֶ ר אֱֹלהִ ים אֶ ל ַאבְ ָרהָ ם ַאל י ֵַרע בְ עֵ ינֶיָך עַ ל הַ נַעַ ר וְ עַ ל אֲמָ תֶ ָך כֹּ ל אֲשֶ ר תֹּ אמַ ר אֵ לֶיָך שָ ָרה ְשמַ ע בְ קֹּ לָּה כִ י בְ יִצְ חָ ק יִקָ ֵרא לְ ָך
ז ַָרע:
מדרש תנחומא שמות פרק א
כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה מכאן אתה למד שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות.
ילקוט שמעוני בראשית  -פרק יז  -רמז פב
"אשת חיל עטרת בעלה" ,אמר ר' אחא בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרת בבעלה .רבנן אמרין מרתא דבעלה – בכל
מקום האיש גוזר ברם הכא "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".
מדרש רבה בראשית פרשה יז פסקה ז
מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה אמרו אין אנו מועילים להקב"ה כלום עמדו
וגרשו זה את זה הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק הוי
שהכל מן האשה:
תנא דבי אליהו רבה פרק ט
אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה.
הרב יצחק גינזבורג ,שכינה ביניהם ,עמ' סב
מציאות עולה ״שמע בקלה״ שנאמר בשרה אמנו ע״ה ,סוד ״אשה כשרה״ – ״כְ שָ ָרה״ – ש״עושה (מתקנת) רצון בעלה״.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נח/א
רבי בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא א"ל מאי קא
עביד אברהם א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה...
***
ספר בראשית פרק יח יב
וַתִ צְ חַ ק שָ ָרה בְ ִק ְרבָ ּה לֵאמֹּ ר ַאחֲ ֵרי בְ ֹלתִ י הָ יְתָ ה לִ י עֶ ְדנָה וַא ֹּדנִי זָקֵ ן (תרגום" :וחיכת שרה)"...
ספר בראשית פרק כא ו
וַתֹּ אמֶ ר שָ ָרה צְ חֹּ ק עָ שָ ה לִ י אֱֹלהִ ים כָל הַ שֹּמֵ עַ ִיצֲחַ ק לִ י( :תרגום" :ואמרת שרה חדוא עבד לי יי כל דשמע יחדי לי")

