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Serach 
 בראשית מו, יז .1

ַרח ֲאחָֹתם--ּוְבנֵי ָאֵשר, יְִמנָה וְיְִשוָה וְיְִשוִי ּוְבִריָעה "  ..."וְשֶׂ

 במדבר כ"ו, מו .2

 ".ָאֵשר, ָשַרח-וְֵשם ַבת "

 דברי הימים א ז, ל .3
ַרח ֲאחֹוָתם--וְיְִשוִי ּוְבִריָעהְבנֵי ָאֵשר, יְִמנָה וְיְִשוָה "  ".וְשֶׂ

 אונקלוס במדבר כו מו .4
 "ושום בת אתת )אשת( אשר סרח"

 רמב"ן במדבר כ"ו מ"ו .5
 "...ויהיה טעם 'ושרח אחותם' כי היתה אחות בניו לא בתו"

 צ ב-ספר הישר "וישב" פרשה א .6
אין לה ולד. ויהי אחרי מות עדון וילך אשר אל  –" אשר נשא את עדון בת אפלל בן חדד בן ישמעאל לאשה. ותמת עדון 

עבר הנהר ויקח את הדורה בת אבימאל בן עבר בן שם לו לאשה. והערה בייתה לראשונה אשה למלכיאל בן עילם בן 

שם. ותלד הדורה למלכיאל ותקרא שמה סרח. וימת מלכיאל ויקח אשר את הדורה לו לאשה ויביאה ארצה כנען, ויבא 

בבית יעקב. והנערה טובת מראה ותלך בדרכי בני יעקב ה ימה והיא בת שלוש שנים, ותגדל הנערגם את סרח בתה ע

 הקדושים, לא חיסרה דבר ויתן לה ה' חכמה ושכל"

 ח"א ס' מא שו"ת חיים שאל .7
 "דשרח נתגדלה אצל אשר ולהכי חשיבא כבתו...דאשר גדל לשרח בת אשתו לכך נקראה בתו..."

 עמק לאפסקי דין רבניים חלק ו'  .8
"דשרח בת אשר, שיתכן שלא היו לו בנות משלו, על כן חיבבה כאילו היתה בתו...דכיוון שאין לו בנים ובנות משלו, לא 

 נפלאת היא שיחבב זו שמגלה ומפרנסה כאילו היתה בתו, וקורא עליה את שמו..."

 בראשית מו כז .9

ש ְלֵבית-ָכל "  ".ִעיםיֲַעקֹב ַהָבָאה ִמְצַריְָמה, ִשבְ -ַהנֶׂפֶׂ

 פסיקתא דרב כהנא פרשה יא .10
" ר' יוחנן הוה יתיב ודריש 'כל הנפש...שבעים' ויוסף ושני בניו. והא אינון חסרים חדא. ר' לוי בשם ר חמא בר חנינא: זו 

יוכבד שנולדה על פילי )גבולי( מצרים ויש אומרים שרח בת אשר השלימה מניינן של ישראל, אמוני אנוכי השלמתיה 

 א"ר תנחום בן חלינאי: הקב"ה נכנס עמהם בעצמו..." מנאמן לנאמן,

 (100-101בראשית רבתי לבראשית כג, א )עמ  .11
"כ"ב נשים כשרות היו בעולם ואלו הן: שרה, רבקה, רחל, לאה, סרח בת אשר, יוכבד, מרים, בתיה בת פרעה, דבורה, 

 יעל אסתר.."צללופנית אשת מנוח, חנה, אביגיל, מיכל, בת שבע, אבישג, חולדה הנביאה, 

 רש"י במדבר כו מו .12
 "לפי שהיתה קיימת בחיים מנאה כאן"

 אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמ לה .13
"סרח בת אשר, בעבור שאמרה ליעקב יוסף חי אמר לה יעקב: זה הפה שבשרני על יוסף שהוא חי, לא יטעום טעם 

 מות"

 שמואל ב פרק כ .14
ןוְָשם נְִקָרא ִאיש ְבִליַַעל, ּוְשמֹו  א" ַבע בֶׂ ר ֵאין--ִבְכִרי-שֶׂ ק ְבָדוִד וְֹלא נֲַחָלה-ִאיש יְִמינִי; וַיְִתַקע ַבשָֹפר, וַיֹאמֶׂ ן-ָלנּו ֵחלֶׂ -ָלנּו ְבבֶׂ

ן-וַיַַעל ָכל ב  .ִאיש ְלאָֹהָליו, יְִשָרֵאל--יִַשי ַבע בֶׂ -ּוָדה ָדְבקּו ְבַמְלָכם, ִמןִבְכִרי; וְִאיש יְה-ִאיש יְִשָרֵאל, ֵמַאֲחֵרי ָדוִד, ַאֲחֵרי, שֶׂ

ל ג  .יְרּוָשָלִם-ַהיְַרֵדן וְַעד ל ו  ...ֵביתֹו, יְרּוָשַלִם, -וַיָבֹא ָדוִד אֶׂ ר ָדוִד, אֶׂ ן-וַיֹאמֶׂ ַבע בֶׂ ַאְבָשלֹום; -ִבְכִרי, ִמן-ֲאִביַשי, ַעָתה יֵַרע ָלנּו שֶׂ

ת ן--ַאֲחָריוַעְבֵדי ֲאדֹנֶׂיָך, ּוְרדֹף -ַאָתה ַקח אֶׂ וַיְֵצאּו ַאֲחָריו ַאנְֵשי יֹוָאב, וְַהְכֵרִתי וְַהְפֵלִתי  ז  .ָמָצא לֹו ָעִרים ְבֻצרֹות, וְִהִציל ֵעינֵנּו-פֶׂ

ן-וְָכל ַבע בֶׂ ר בְ -ֵהם, ִעם ח  .ִבְכִרי-ַהִגבִֹרים; וַיְֵצאּו, ִמירּוָשַלִם, ִלְרדֹף, ַאֲחֵרי שֶׂ ן ַהְגדֹוָלה ֲאשֶׂ בֶׂ ם; ָהאֶׂ ִגְבעֹון, וֲַעָמָשא, ָבא ִלְפנֵיהֶׂ

ת ַעל דֶׂ ב ְמֻצמֶׂ רֶׂ וְיֹוָאב, וֲַאִביַשי ָאִחיו, ָרַדף, ַאֲחֵרי  ...  ָמְתנָיו ְבַתְעָרּה, וְהּוא יָָצא, וִַתפֹל.-וְיֹוָאב ָחגּור ִמדֹו ְלֻבשֹו, וְָעָלו ֲחגֹור חֶׂ

ן ַבע בֶׂ רוְִאיש ָעַמד ָעָליו, מִ  יא  .ִבְכִרי-שֶׂ ר ָחֵפץ ְביֹוָאב ּוִמי ֲאשֶׂ ר, ִמי ֲאשֶׂ -וַיֲַעבֹר ְבָכל יד  ...ַאֲחֵרי יֹוָאב--ְלָדוִד-נֲַעֵרי יֹוָאב; וַיֹאמֶׂ



ָעָליו, ְבָאֵבָלה ֵבית וַיָבֹאּו וַיָֻצרּו  טו  .ַאֲחָריו-ויקלהו )וַיִָקֲהלּו(, וַיָבֹאּו ַאף  ַהֵבִרים;-וְָכל--ִשְבֵטי יְִשָרֵאל, ָאֵבָלה ּוֵבית ַמֲעָכה

ל ת-ָהִעיר, וַַתֲעמֹד ַבֵחל; וְָכל-ַהַמֲעָכה, וַיְִשְפכּו סְֹלָלה אֶׂ ר אֶׂ וִַתְקָרא ִאָשה  טז  .יֹוָאב, ַמְשִחיִתם ְלַהִפיל ַהחֹוָמה-ָהָעם ֲאשֶׂ

ל-ָהִעיר; ִשְמעּו ִשְמעּו, ִאְמרּו-ֲחָכָמה, ִמן יָךֵהנָ -יֹוָאב, ְקַרב ַעד-נָא אֶׂ ר ָהִאָשה ַהַאָתה  יז  .ה, וֲַאַדְבָרה ֵאלֶׂ יָה, וַתֹאמֶׂ וַיְִקַרב ֵאלֶׂ

ר, שֵֹמַע ָאנִֹכי ָך, וַיֹאמֶׂ ר לֹו, ְשַמע ִדְבֵרי ֲאָמתֶׂ ר ָאנִי; וַתֹאמֶׂ ר, ֵלאמֹר: יח  .יֹוָאב וַיֹאמֶׂ ַדֵבר יְַדְברּו ָבִראשֹנָה ֵלאמֹר, ָשאֹול   וַתֹאמֶׂ

ָלָמה ְתַבַלע, נֲַחַלת --ָאנִֹכי, ְשֻלֵמי ֱאמּונֵי יְִשָרֵאל; ַאָתה ְמַבֵקש, ְלָהִמית ִעיר וְֵאם ְביְִשָרֵאל יט  .ָאֵבל וְֵכן ֵהַתמּויְָשֲאלּו בְ 

ן ֵכן ַהָדָבר,-ֹלא כא  .ַאְשִחית-ֲאַבַלע וְִאם-ָחִליָלה ָחִליָלה ִלי, ִאם  וַיַַען יֹוָאב, וַיֹאַמר: כ יְהוָה. ַבע בֶׂ ְפַריִם שֶׂ -ִכי ִאיש ֵמַהר אֶׂ

ְך ְבָדוִד לֶׂ ל-ְתנּו--ִבְכִרי ְשמֹו נָָשא יָדֹו ַבמֶׂ ר ָהִאָשה אֶׂ יָך ְבַעד -אֹתֹו ְלַבדֹו, וְֵאְלָכה ֵמַעל ָהִעיר; וַתֹאמֶׂ יֹוָאב, ִהנֵה רֹאשֹו ֻמְשָלְך ֵאלֶׂ

ל כב  .ַהחֹוָמה תָהעָ -ָכל-וַָתבֹוא ָהִאָשה אֶׂ ן-ם ְבָחְכָמָתּה, וַיְִכְרתּו אֶׂ ַבע בֶׂ ל-רֹאש שֶׂ יֹוָאב, וַיְִתַקע ַבשָֹפר, וַיָֻפצּו -ִבְכִרי וַיְַשִלכּו אֶׂ

ל-ֵמַעל ְך-ָהִעיר ִאיש ְלאָֹהָליו; וְיֹוָאב ָשב יְרּוָשַלִם, אֶׂ לֶׂ  ".ַהמֶׂ

 רד"ק שמואל ב כ יט .15
תורה,   כאן תמו דברי ,ברו בראשונה שאול ישאלו באבל וכן התמודבר יד :סרח בת אשר, אמרה ?מי היתה אשה זאת"

כלומר תמו דברי תורה כאן שאין יודעים אותן, אני שמעתי דבר זה ממשה רבינו כשהיו באים להלחם על עיר, שיהיו 

ליעקב כי אני השלמתי נאמן לנאמן, ע"י נגלה ארונו של יוסף למשה, אני הגדתי - שלמי אמוני ישראל .פותחין לשלום

יוסף חי, ותימה הוא, אם האריכה ימים כל כך סרח בת אשר, אעפ"י שראינו שהאריכה ימים רבים, שהרי נמנית עם באי 

 ".מצרים ונמנית עם באי הארץ, והיו שנותיה אז לפחות מאתים וחמשים שנה

 ילקוט שמעוני משלי רמז תתקסד .16
 ר היתה"אשה חכמה שדברה עם יואב, וסרח בת אש-"פיה פתחה בחכמה

 ילקוט שמעוני שמואל ב' כ טז .17

האתה : א"ל קראו לי ליואב: כיון שהרגישה שרח התילה צועקת וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה "

כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת  :לא קראת בתורה ,יושב בשבת תחכמוני :אתה הוא חכם שהכתוב מקלסך יואב

למה תבלע נחלת  ,וקראת אליה לשלום ,דבר ידברו בראשונה לאמר שאול ישאלו ,כןלא היה לך לעשות  .אליה לשלום

לא כן הדבר כי איש  :א"ל יואב .]ויען יואב[ ויאמר )יואב( חלילה :שנאמר ויאמר יש כאן צורך, .כיון ששמע כן נתיירא 'ה

אנכי שלומי אמוני  :א"ל .יושם נקרא איש בליעל ושמו בשבע בן בכר :אדם בעל מום עובד ע"ז, שנאמר ,מהר אפרים

 אלא עמוד במקומך, אני עושה שלום, ,ושם בת אשר שרח :שנאמר  !אני הוא ששלמתי מנין כל ישראל ישראל

ותבוא  ?אלא ראה מה עשתה !?וכך הייתה בטוחה בעצמה שהיא נותנת ראשו ליואב .הנה ראשו מושלך אליך :שנאמר

 שיואב וכל ישראל עומדים מבחוץ להרגנו לבנינו ולבנותינואמרה להם: הוו ידעין  האשה אל כל העם בחכמתה

  !אמרו לה: יטול ,אמרה להם: מאה בני אדם מבקש ליטול וילך ?למה :אמרו!

מיד כששמעו כן הלכו  .חזרה ואמרה: אינו מבקש אלא אחד שבע בן בכרי !חזרה ואמרה: אינו מבקש אלא חמישים, יטול

טובה הייתה חכמתה של שרח מכלי קרב שהיה  טובה חכמה מכלי קרב :ווכרתו את ראשו, עליה אמר שלמה בחכמת

 " .ביד יואב

 ילקוט שמעוני שמואל ב רמז קנב .18

כהדין קניקיליא אודיקת סרח בת אשר,  :דרש ר' יוחנן ?כיצד המים עשוים לישראל כחומה :ר' יוחנן הוה יתיב ודריש" 

 " .ואמרת: תמן הוינא, ולא הויין אלא כאלין אמפוטמא

 ו"ת תורה לשמה ס' תקכבש .19
 "והנה ידוע כי שרח בת אשר לא מתה אלא נכנסה בחיים לגן עדן"

 בראשית מו יזתרגום יונתן  .20
ַרח ֲאַחְתהֹון ְדִאיְדָבִרית ַכד ִהיא ְקיָיָמא ְלִגינּונִיָתא ַעל ְדַבְשַרת ְליֲַעקב ְדיֹוֵסף ַקיֵים ִהיא ִשיִזיַבת לְ " ְקטֹול יְַתֵבי ָאֵבל ִמִדין וְשֶׂ

 "ְביֹוֵמי יֹוָאב

 י"ד אייזנשטיין אוצר המדרשים ע' תקה .21
ואליהו  "עשרה שלא טעמו טעם מיתה ואלו הן: בתיה בת פרעה, שרח בת אשר, שלושה בני קרח, חנוך ומתושלח

 ומשיח וריב"ל"

 י"ד אייזנשטיין אוצר המדרשים ע' תקה .22
וכלאב בן דוד, ושרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, אליעזר עבד עדן בחייהן ואלו הן: בנימין בן יעקב, -תשעה ירדו לגן

 אברהם, ועבד מלך הכושי, ומשיח, ואליהו, ויעבץ בן בנו של ר' יהודה הנשיא, ויש אומרים אף ר' יהושע בן לוי"
 מדרש הגדול בראשית מה כז .23

שר, לכי אימרי לאבינו "אמרו: אם אנו אומרים לו תחילה: יוסף קים! שמא תפרח נפשו. מה עשו? אמרו לשרח בת א

יעקב שיוסף קיים והוא במצרים. מה עשתה? המתינה לו עד שהוא עומד בתפילה ואמרה בלשון תימה: 'יוסף במצרים, 

 יולדו על ברכים מנשה ואפרים' פג ליבו כשהוא עומד בתפילה, כיוון שהשלים ראה העגלות מיד 'ותחי רוח יעקב אביהם'



 דרך ארץ זוטא א'  .24
אל אביהם, שלחו וקראו אחר שרח בת אשר, שהייתה אהובת בית אבא, מיטיבה נגן ומשיבה נפש יעקב "קודם שנכנסו 

בנועם שירתה. ספרו לה הדברים ואמרו לה, דעי וראי כיצד לומר לאבא, שלא תצא נפשו מבשורת פתאום. מה עשתה 

סף במצרים ויולדו לו על שרח? המתינה ליעקב וכו'...עמדה לה שרח ומנעימה קולה וחורזת חרוזים לאמר: יו

 ברכים...וכו' "

 ספר הישר פ' ויגש .25
ויבואו עד גבול הארץ וימרו איש אל רעהו מה נעשה בדבר הזה לפני אבינו". כי אם נבוא אליו פתאום ונגיד לו הדבר ""

לקראתם ונבהל מד מדברינו ולא יאבה לשמוע אלינו. וילכו להם עד קרבם אל בתיהם וימצאו את סרח בת אשר יוצאת 

והנערה טובה עד מאד וחכמה ויודעת נגן בכינור. ויקראו אליה ותבוא אליהם ותשק להם ויקחוה ויתנו לה כנור אחד 

לאמור: בואי נא לפני אבינו וישבה לפניו. הכי בכינור מדברת ואומרת כדברים האלה לאמור. ויצוו אותה ללכת אל ביתם 

לפני יעקב. והיטב הכינור ותנגן ותאמר בנועם דבריה יוסף דודי חי  והלך לפניהם ותבוא ותשב  ותקח הכינור ותמהר

וישמע יעקב את דבריה ויערב לו.   האלה  כדברים  הוא וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ולא מת והוסף ותנגן ותדבר

דבריה  ושלש ותבוא השמחה בלב יעקב מנועם דבריה ותהי עליו רוח אלהים ויידע כי כל  וישמע עוד בדברה פעמיים

ויאמר אליה: בתי אל ימשול מות בך עד עולם כי החיית   בדברה את הדברים האלה לפניו  יעקב את סרח  נכונים. ויברך

רוחי. אך דברי נא עוד לפני כאשר דיברת כי שמחתנו בכל דבריך. ותוסף ותנגן כדברים האלה ויעקב שומע ויערב לו 

 ".וישמח ותהי עליו רוח אלהים

 ה סימן יגשמות רבה פרשה  .26
ויאמן העם. עשו כמו שאמר הקב"ה )שם ג, יח( ושמעו לקולך. יכול לא האמינו עד שראו האותות? לא, אלא: וישמעו כי "

ולא על ראית האותות. ובמה האמינו? על סימן הפקידה שאמר להם, שכך היתה מסורת   האמינו  פקד ה' על השמועה

יו ואשר בן יעקב מסר את הסוד לסרח ועדין היתה היא קימת וכך בידם מיעקב, שיעקב מסר הסוד ליוסף ויוסף לאח

אמר לה: כל גואל שיבוא ויאמר לבני )שם, שם טז( פקד פקדתי אתכם הוא גואל של אמת. כיון שבא משה ואמר פקד 

את פקדתי אתכם מיד ויאמן העם. במה האמינו, כי שמעו הפקודה. הדא הוא דכתיב: כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה 

 "עונים ויקדו וישתחוו. ויקדו על הפקידה וישתחוו על כי ראה את עונים.

 ז א'תנחומא קט .27
ואהרון אצל זקני ישראל ועשו האותות לעיניהם הלכו   יעקב מסר סוד הגאלה לסרח בת אשר וכשבא משה ן"ואשר ב"

זקני ישראל אצל זקנתן סרח בת אשר ואמרו לה: בא איש ועשה אותות לעינינו כך וכך. אמרה להם אין באותות הללו 

לגאול את ישראל ממצרים שכך  ממש. אמרו לה והלא אמר לנו פקד פקדתי אתכם. אמרה להם הוא האיש שעתיד

שמעי מאבא...שנאמר פקד פקדתי אתכם. מיד האמינו העם באלקים ובמשה, שנאמר ויאמן העם וישמעו פקד ה' את 

 ישראל".  בני

 תלמוד בבלי סוטה יג עמ א .28
לה: ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור. אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו דור. הלך משה אצלה. אמר  "

 כלום את יודעת היכן יוסף קבור? אמרה לו ארון של מתכת עשו לו מצרים, וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו..."

 : ב-כד א מכילתא בשלח, פתיחתא .29
והיא הראתה למשה קבר    "ומשה מהיכן היה יודע היכן היה יוסף קבור. אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור

 במקום הזה שמוהו. עשו לו מצרים ארון של מתכת ושקעוהו בתוך הנילוס".יוסף. אמרה לו 

 סימן ה'  יאדברים רבא פרשה  .30
גאולתן של ישראל, כל ישראל היו   " ולמה זכה משה שהקדוש ברוך הוא נתעסק עמו אלא בשעה שירד למצרים והגיעה

שלא היו יכולים   ארונו של יוסף ת למצוא עסוקים בכסף וזהב ומשה היה מסבב את העיר ויגע שלשה ימים ושלשה לילו

..משנתיגע הרבה פגעה שכך נשבע להן בשבועה לפני מותו ?יוסף. למהאלא אם יעלו עמהם עצמות לצאת ממצרים 

שלשה ימים  ? אמר להטרוד כ"כה אתה משה למ יה עיף מן היגיעה. אמרה לו אדוניוראתה משה שה סרח בת אשר בו

ך היכן הוא. הולכה איוסף ואין אני מוצא אותו. אמרה לו: בוא עמי ואר  ר למצוא ארונו שלושלשה ליללות סבבתי את העי

החרטומים והאשפים. וכך  ילוס, אמרה לו: במקום זה עשו ארון של חמש מאות ככרים והשליכוהו בתוך הנילוסאותו לנ

אותן, עד עולם אינם יכולים  העצמות של יוסף אם לא ימצאו ?מה זו מכאן לעולםוא אא תצללפרעה: רצונך ש ואמר

 "לצאת.
 

 

 

 

 

 



  


