
  כקבבא בתרא 
 במדבר פרק כז 

ה ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ְוֵאּלֶ   )א(
 ָּכה ְוִתְרָצה:ְׁשמֹות ְּבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּוִמלְ 

  
 במדבר פרק לו 

ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמר ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים ַא� ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה  ’ה(ו) ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה 
 ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:

 ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:(ז) ְולֹא ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל 
 (ח) ְוָכל ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ְלַמַען

 ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו:
 (ט) ְולֹא ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

 ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד: ’ה(י) ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 
  ָלְפָחד ִלְבֵני ֹדֵדיֶהן ְלָנִׁשים:(יא) ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוֹנָעה ְּבנֹות צְ 

  
 שמות פרק ב 

 (א) ַוֵּיֶל� ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי:
  (ב) ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁש�ָׁשה ְיָרִחים:

  
 במדבר פרק כו פסוק נט 

ה ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ַּבת ֵלִוי ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים ַוֵּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֹמׁשֶ 
  ְוֵאת ִמְרָים ֲאֹחָתם:

  
  בכניסה למצרים  נולדה בין החומותיוכבד 

  210בת  –בשעת יציאת מצרים אם היתה עדיין בחיים 
  שנה) 40, היו במדבר 120כי בשעת מיתתו ( 80בן  –משה בשעת יציאת מצרים 

  
 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א 

בינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול להיכן הלך? אמר רב יהודה בר ז - וילך איש מבית לוי

, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד כל הבן הילוד היאורה תשליכוהופרעה הרשע  שגזרהדור היה, כיון 
וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, 

הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז,  שפרעה לא גזר אלא על
ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי 

! עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן ותגזר אומר ויקם לך )איוב כב(שגזירתך מתקיימת, שנאמר: 

ויחזור מיבעי ליה! א"ר יהודה בר זבינא: שעשה לו מעשה ליקוחין,  -קח ויוהחזירו את נשותיהן. 

את בת . אם הבנים שמחההושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אמרו: 

אפשר, בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת? דא"ר חמא בר' חנינא: זו יוכבד, שהורתה בדרך  - לוי

, לידתה במצרים ואין הורתה אשר ילדה אותה ללוי במצריםהחומות, שנאמר:  ולידתה בין
  תבמצרים! א"ר יהודה: שנולדו בה סימני נערו

  
 פרק כב פסוק ג ויקרא 

ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
  :’הְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני  ’הלַ 
  

 ויקרא פרק יז 
 ֵלאֹמר: ’הְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה  ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל(ב) ַּדֵּבר 

  ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ַּבַּמֲחֶנה אֹו ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:(ג) ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו
ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם  ’הִלְפֵני ִמְׁשַּכן  ’ה(ד) ְוֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן לַ 

  ָׁשָפ� ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:
  

 במדבר פרק ל 
 :’הִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה  ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹותה (ב) ַוְיַדֵּבר ֹמׁשֶ 

אֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו  ’ה(ג) ִאיׁש ִּכי ִיֹּדר ֶנֶדר לַ 
 ְוָאְסָרה ִאָּסר ְּבֵבית ָאִביָה ִּבְנֻעֶריָה: ’הֶדר לַ ד) ְוִאָּׁשה ִּכי ִתֹּדר נֶ ( ַיֲעֶׂשה:


