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 שרי-על דבר
 

אך , אודות ניסיונותיו של אברהם אבינו מאז נצטווה לצאת מארצו וממולדתו ועד לציווי העקדהרבות נכתב 
ברגישותם הן לנפש האדם והן , ל"חז. רק מעט נכתב על ניסיונותיה של שרה אמנו המתלווה אליו כל העת

י חושפים את הרבדים הסמויים הללו וממלאים את הפערים בסיפור המקרא, לצד הלשוני של הכתוב
במסגרת התיאור ). יט-יד ,יב (כך הם פני הדברים גם בסיפור אברהם ושרה במצרים. באמצעות דרשותיהם

 על ביתו ואת גדֹלים נגעים פרעה את ' ה וינגע":  נכתב, על לקיחתה של שרה לבית פרעה ותוצאות המעשה
  ."אברם אשת שרי דבר

או ללכת , "כמו בעבור: "ע"י שמפרש ראבניתן לפרש כפשוטו כפ" על דבר שרי אשת אברם"את הביטוי 
כך מפרש גם ,  "אומרת למלאך הך והוא מכה, פי דיבורה-על: "המסתמך על המדרש ומפרש י"בעקבות רש

 : ק מוסיף"והרד "אשת אברם אני ': על דיבורה' פי ":החזקוני
 

שרי כי המלאך המכה אותם היה אומר זה על דבר : ודרך דרש, ולא יאמרו כי דרך מקרה היה
כי שמא אשת איש , כי פרעה פשפש בדעתו למה היו הנגעים וחשב: ודרך הפשט. אשת אברם

אלא מפחדה , ושאל את שרי שתאמר לו את האמת ואמרה לו כי באמת אשת אברם היא, היא
 .'אחי הוא': שלא יהרגוהו בעבורה אמרה

 

 1:ראוי להביאו, מכיוון שהמפרשים מסתמכים על חלקים שונים של אותו מדרש
 

ה "התחיל בוכה ומתפלל לפני הקב, ון שראה אברהם כךוכי'' ויראו אותה שרי פרעה וגו
ישני יועכשיו עשה למען רחמיך וחסדיך ואל תב? זו היא בטחוני שבטחתי בך, ע"רבש: ואומר
ון שאמר לי ואלא כי, אני לא הייתי יודעת כלום, ע"רבש: ואף שרה צווחת ואומרת. מסברי

יבוא , ועכשיו נשארתי יחידה מאבי ומאמי ומבעלי, האמנתי לדבריך, 'לך-לך': שאמרת לו
, חייך: ה"אמר לה הקב. עשה למען שמך הגדול ולמען בטחוני בדבריך? רשע זה ויתעולל בי

לא יאונה רע ']:ככתוב[= הדא הוא דכתיב , ]ובבעלך[=ובבעליך ] בך[=אין דבר רע נוגע ביך 
: דכתיב, ופרעה וביתו אני אעשה בהן דוגמא). כא, יב' מש(' לצדיק כל און ורשעים מלאו רע

באותה שעה '? על דבר שרי': מהו', את פרעה נגעים גדֹלים ואת ביתו על דבר שרי' וינגע ה'
בא ליגע . היה מכהו בידו, בא פרעה לשלוף מנעלה, ירד מלאך מן השמים ושרביט בידו

על ', על דבר שרי' :כתיב?  שכךמנין. והיה נמלך בשרה על כל מכה ומכה, היה מכהו, בבגדיה
על דבר 'אלא ' בגלל'ולא ' בעבור'ולא ' על אודות'ולא ' על עסק'לא נאמר ולא ' דיבור שרי'

 .היה עושה, היה מכהו ואם אומרת שימתין לו קמעא, ואם אומרת שרי שילקה. 'שרי
 

מנסים לקרוע את רוע אלא שניהם , לפי המדרש הן אברהם והן שרה אינם מקבלים את הניסיון ללא תגובה
אברהם מחוץ לסירה : "ומדרש רבה אף מחודד יותר בניסוחו מהתנחומא ומייחס לשרי שאלה קשה, הגזרה

. זועק חוסר הצדק בטענת שרה, מעבר לשימוש במטפורה של הסירה העומדת לטבוע". ?ואני נתונה בסירה
אלא למרות הבקשה , ו ללא כל תגובהאינה בהכרח קבלת, ל"לפי מדרשי חז,   עמידה בניסיון-אמור מעתה  

 . 'סיוןיעמידה בנ'נחשב המעמד כ, למנוע את הצורך לעמוד בו

 
ולהלן נביא את המפורט שבכולם כפי שהוא , )אלבק-מהדדורת תיאודור, ב) מא(בראשית רבה פרשה מ ( למדרש זה כמה נוסחים 1

 ).'לך ה-לך(מופיע בתמחומא 



 2

                                                          

 הסיפור המתאר אתאליעזר בן יעקב הלומד גזרה שווה בין סיפור זה לבין ' מן הראוי לשים לב לדברי ר
, ין טכני גרידאאין ספק שאין מדובר בעני). פרק כ, להלן(הביקור של אברהם ושרה אצל אבימלך מלך גרר 

  2.אלא בהבנה עמוקה של הסיטואציה הדומה
 

 ר יאיר ברקאי"ד
 ירושלים

 
 

 
: שהישנושא אופי דומה של מעשה עינוי הא) כב, ב יג"שמ(ר אמנון ותמר מופיע גם בסיפו" דבר-על"יש להעיר שהביטוי  2

. ”אחתו תמר את ענה אשר דבר על אמנון את אבשלום שנא טוב כי ועד למרע אמנון עם אבשלום דבר ולא"
לא יש דמיון ברמז הכתוב לדברי התחנונים של תמר שאמנון , שהילמרות שאין כאן דמיון בעונש המענה ואף לא בהצלת הא

 .י אבשלום"הומת ע' דבר תמר' שלא נענה למשוםו) יד-יא, שם(שעה אליהם 
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