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The Northern Tribe of Asher
In memory of Asher Lemel Tzvi Meir ben Esther z”l

1. Relevant Pesukim
 :Breishit 30ט וַ ֵּת ֶרא לֵָּאה כִּ י עָ ְמ ָדה ִּמלֶדֶ ת וַ ִּת ַקח אֶ ת-זִּ לְ פָ ה ִּשפְ חָ ָתּה וַ ִּת ֵּתן אֹ ָתּה לְ יַעֲ קֹ ב לְ ִּא ָשה :
י וַ ֵּתלֶד זִּ לְ פָ ה ִּשפְ חַ ת לֵָּאה לְ יַעֲ קֹ ב בֵּ ן :
יא וַ תֹאמֶ ר לֵָּאה (בָ גָד) [בָ א גָד] וַ ִּת ְק ָרא אֶ תְ -שמ ֹו גָד :
יב וַ ֵּתלֶד זִּ לְ פָ ה ִּשפְ חַ ת לֵָּאה בֵּ ן ֵּשנִּ י לְ יַעֲ קֹב :
יג וַ תֹאמֶ ר לֵָּאה בְ אָ ְש ִּרי כִּ י ִּא ְשרּונִּ י בָ נוֹת וַ ִּת ְק ָרא אֶ תְ -שמ ֹו אָ ֵּשר :
 :Rashbamבאשרי  -אני עומדת באישור ובשבח שמאשרות אותי בנות.
 :Breishit 49כ מֵּ אָ ֵּשר ְשמֵּ נָה ל ְַחמ ֹו וְ הּוא י ִֵּּתן מַ עֲ ַדנֵּי-מֶ לְֶך :
ָאמר בָ רּוְך ִּמבָ נִּ ים אָ ֵּשר י ְִּהי ְרצּוי אֶ חָ יו וְ טֹבֵּ ל בַ ֶשמֶ ן ַרגְ ל ֹו :
 :Devarim 33כד ּולְ אָ ֵּשר ַ
ַאחלָב וְ אֶ תַ-אכְ זִּ יב וְ אֶ ת-חֶ לְ בָ ה וְ אֶ ת-אֲ ִּפיק
 :Judges 1לא אָ ֵּשר ֹלא הו ִֹּריש אֶ ת-י ְֹשבֵּ י עַ כ ֹו וְ אֶ ת-יו ְֹשבֵּ י ִּצידוֹן וְ אֶ תְ -
ָארץ כִּ י ֹלא הו ִֹּריש ֹו :
וְ אֶ תְ -ר ֹחב  :לב וַ י ֵֶּשב הָ אָ ֵּש ִּרי בְ ֶק ֶרב הַ כְ נַעֲ נִּ י י ְֹשבֵּ י הָ ֶ
 :Judges 5יז גִּ לְ עָ ד בְ עֵּ בֶ ר הַ י ְַרדֵּ ן ָשכֵּן וְ ָדן לָמָ ה יָגּור אֳ נִּ יוֹת אָ ֵּשר י ַָשב לְ חוֹף י ִַּמים וְ עַ ל ִּמ ְפ ָרצָ יו י ְִּשכוֹן :
ּובנ ְַפ ָתלִּ י וַ יַעֲ לּו
ּובזְ בֻלּון ְ
 :Judges 6לה ּומַ לְ ָאכִּ ים ָשלַח בְ כָלְ -מנ ֶַשה וַ ִּיזָעֵּ ק גַם-הּוא ַאחֲ ָריו ּומַ לְ ָאכִּ ים ָשלַח ְב ָא ֵּשר ִּ
אתם :
לִּ ְק ָר ָ
 :Shemot 26יב וְ סֶ ַרח הָ עֹדֵּ ף בִּ ִּיריעֹת הָ אֹ הֶ ל חֲ ִּצי הַ י ְִּריעָ ה הָ עֹדֶ פֶ ת ִּת ְס ַרח עַ ל אֲ חֹ ֵּרי הַ ִּמ ְשכָן:
2. Breishit Rabbah 99:12
מאשר שמנה לחמו ,שבנותיו נאות ,שנאמר (בראשית ל ):כי אשרוני בנות .
וכן הוא אומר :יהי רצוי אחיו ,בבנותיו .
והוא יתן מעדני מלך ,שבנותיו ראויות למלכות ,שנאמר (שמואל ב א ):המלבישכן שני עם עדנים .
3. Rashi on Devarim 33:24
ראיתי בספרי :אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר.
ואיני יודע כיצד :יהי רצוי אחיו  -שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקינון ובקפלאות והם מרצין לו בתבואה .
דבר אחר :יהי רצוי אחיו שהיו בנותיו נאות והוא שנאמר (דברי הימים א' ז ,לא) הוא אבי ברזית ,שהיו בנותיו
נשואות לכוהנים גדולים הנמשחים בשמן זית:
וטובל בשמן רגלו  -שהייתה ארצו מושכת שמן כמעין .ומעשה שנצטרכו אנשי לודקיא לשמן מנו להם
פולמוסטום אחד וכו ',כדאיתא במנחות (פה ב):
4. Serah Bat Asher
ּומלְ כִּ יאֵּ ל :
ּובנֵּי ְב ִּריעָ ה חֶ בֶ ר ַ
 :Breishit 46יז ּובְ נֵּי אָ ֵּשר י ְִּמנָה וְ י ְִּשוָ ה וְ י ְִּשוִּ י ּובְ ִּריעָ ה וְ ֶש ַרח אֲ ח ָֹתם ְ
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)A. L. Ginzburg, Legends of the Jews, vol. v, 39 (Radak I Chr. 4:3
“Asher’s first wife was Adon, the daughter of Ephlal, a grandson of Ishmael. She died
childless and he married a second wife, Hadorah, a daughter of Abimael, the grandson
of Shem. She had been married before, her first husband having been Malchiel, also a
grandson of Shem and the issue of this first marriage was a daughter, Serah by name.
When Asher brought his wife to Canaan, the three year old orphan, Serah came with
them. She was raised in the house of Jacob and walked in the ways of pious children
”and God gave her beauty, wisdom, and sagacity.
יעי :
 :Bamidbar 26מד בְ נֵּי אָ ֵּשר לְ ִּמ ְשפְ ח ָֹתם לְ י ְִּמנָה ִּמ ְשפַ חַ ת הַ י ְִּמנָה לְ י ְִּשוִּ י ִּמ ְשפַ ַחת הַ י ְִּשוִּ י לִּ ְב ִּריעָ ה ִּמ ְשפַ ַחת הַ ְב ִּר ִּ
מה לִּ בְ נֵּי בְ ִּריעָ ה לְ חֵּ בֶ ר ִּמ ְשפַ חַ ת הַ חֶ בְ ִּרי לְ מַ לְ כִּ יאֵּ ל ִּמ ְשפַ חַ ת הַ מַ לְ כִּ יאֵּ לִּ י :
מו וְ ֵּשם בַ ת-אָ ֵּשר ָש ַרח :
B. Midrash Hagadol Breishit 45:26
"רבנן אמרו אם אנו אומרים לו תחילה יוסף קיים שמא תפרח נשמתו .מה עשו? אמרו לשרח בת אשר" ,אמרי
לאבינו יעקב שיוסף קיים והוא במצרים ".מה עשת? המתינה לו עד שהוא עומד בתפילה ואמרה בלשון תימה,
"יוסף במצרים/יולדו לו על ברכים /מנשה ואפרים ".פג לבו כשהוא עומד בתפילה כיון שהשלים ראה העגלות
מיד ותחי רוח יעקב אבינו".
C. Shemot Rabbah 5:13
וידבר אהרן את כל הדברים ,עשה כמו שאמר הקדוש ברוך הוא (שמות ד ,טז ):ודבר הוא לך אל העם ויעש
האותות לעיני העם ,כמה שאמר למעלה .
ויאמן העם ,עשו כמו שאמר הקדוש ברוך הוא (שם ג ,יח ):ושמעו לקולך .
יכול לא האמינו עד שראו האותות ?
לא ,אלא וישמעו כי פקד ה ',על השמועה האמינו ,ולא על ראיית האותות .
ובמה האמינו ?
על סימן הפקידה שאמר להם .שכך היה מסורת בידם מיעקב ,שיעקב מסר את הסוד ליוסף ,ויוסף לאחיו ,ואשר
בן יעקב ,מסר את הסוד לסרח בתו ועדיין היתה היא קיימת .
וכך אמר לה :כל גואל שיבא ויאמר לבני (שם שם ,טז ):פקוד פקדתי אתכם ,הוא גואל של אמת .כיון שבא
משה ואמר :פקוד פקדתי אתכם ,מיד ,ויאמן העם .
במה האמינו ?
כי שמעו הפקידה ,הדא הוא דכתיב :כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את עניים ויקדו וישתחוו .
ויקדו ,על הפקידה .
וישתחוו ,על כי ראה את עניים :
D. Mechilta d’Rebbe Yishmael, Beshalach

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו" ...ומשה מהיכן היה יודע היכן היה קבור יוסף? אמרו סרח בת
אשר נשתיירה מאותו הדור ,והיא הראתה למשה קבר יוסף .אמרה לו :במקום הזה שמוהו .עשו לו
מצרים ארון של מתכת ,ושקעוהו בתוך נילוס .בא ועמד על נילוס נטל צרור וזרק לתוכו וזעק
ואמר :יוסף יוסף ,הגיעה השבועה שנשבע הקב"ה לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו .תן כבוד
לה' אלהי ישראל ואל תעכב את גאולתך ,כי בגללך אנו מעוכבים .ואם לאו נקיים אנחנו משבועתך
[אם לא תעלה את ארונך תישאר אתה כאן ואנחנו נצא ממצרים פטורים מהשבועה] .מיד צף ארונו
של יוסף ונטלו משה (מכילתא דר' ישמעאל ,בשלח ,מסכתא דויהי בשלח ,פתיחתא).

בס"ד
Matan Summer Program-Dr. Yosefa Wruble

E. Pesikta d’Rav Kahana, B’shalach 11:13
'"ר' יוחנן היה יושב בבית המדרש ודורש את מעשה קריעת ים סוף 'והמים להם חומה מימינם ומשמאלם
 השקיפה סרח בת אשר.] כיצד היו המים עשויים כחומה? כמעין שבכה [אטומה: דרש ר' יוחנן.)  כב,(שמות יד
"] ולא היו עשויים אלא כמו חלונות מאירים [שקופים, אני הייתי שם:ואמרה
5. Luke 2: Jesus Presented in the Temple
22 When the time came for the purification rites required by the Law of Moses, Joseph and
Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord
23 (as it is written in the Law of the Lord, “Every firstborn male is to be consecrated to the
Lord” ),
24 and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the Law of the Lord: “a pair of doves or
two young pigeons.”
25Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was
waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him.
26 It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the
Lord’s Messiah.
27 Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child
Jesus to do for him what the custom of the Law required,
28 Simeon took him in his arms and praised God, saying:
29 “Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace.
30 For my eyes have seen your salvation,
31 which you have prepared in the sight of all nations:
32 a light for revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel.”
33 The child’s father and mother marveled at what was said about him.
34 Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother: “This child is destined to cause the
falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against,
35 so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce your own soul
too.”
36 There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was
very old; she had lived with her husband seven years after her marriage,
37 and then was a widow until she was eighty-four. She never left the temple but worshiped
night and day, fasting and praying.
38 Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child
to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.
39 When Joseph and Mary had done everything required by the Law of the Lord, they returned
to Galilee to their own town of Nazareth.
40 And the child grew and became strong; he was filled with wisdom, and the grace of God was
on him.
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