בבא בתרא קכ

במדבר פרק כז
)א( וַ ִתּ ְק ַרבְ נָה בְּ נוֹת צְ לָ פְ חָ ד בֶּ ן חֵ פֶ ר בֶּ ן גִּ לְ עָ ד בֶּ ן מָ כִ יר בֶּ ן ְמנַשֶּׁ ה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹת ְמנַשֶּׁ ה בֶ ן יוֹסֵ ף וְ ֵאלֶּ ה
וּמלְ כָּ ה וְ ִת ְרצָ ה:
ְשׁמוֹת בְּ נ ָֹתיו מַ ְחלָ ה נֹעָ ה וְ חָ גְ לָ ה ִ
במדבר פרק לו
)ו( זֶ ה הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר צִ וָּ ה ה’ לִבְ נוֹת צְ לָ פְ חָ ד לֵ אמֹר לַ טּוֹב בְּ עֵ ינֵיהֶ ם ִתּ ְהיֶינָה לְ נ ִָשׁים ַא לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת מַ טֵּ ה
אֲ בִ יהֶ ם ִתּ ְהיֶינָה לְ נ ִָשׁים:
יִשׂ ָר ֵאל ִממַּ טֶּ ה ֶאל מַ טֶּ ה כִּ י ִאישׁ בְּ נַחֲ לַ ת מַ טֵּ ה אֲ ב ָֹתיו יִ ְדבְּ קוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ז( וְ ל ֹא ִתסֹּב נַחֲ לָ ה לִ בְ נֵי ְ
)ח( וְ כָ ל בַּ ת י ֶֹרשֶׁ ת נַחֲ לָ ה ִממַּ טּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ֶאחָ ד ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת מַ טֵּ ה ָאבִ יהָ ִתּ ְהיֶה ל ְִאשָּׁ ה לְ מַ עַ ן
יִ ְירשׁוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ נַחֲ לַת אֲ ב ָֹתיו:
)ט( וְ ל ֹא ִתסֹּב נַחֲ לָ ה ִממַּ טֶּ ה לְ מַ טֶּ ה ַאחֵ ר כִּ י ִאישׁ בְּ נַחֲ לָתוֹ יִ ְדבְּ קוּ מַ טּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)י( כַּ אֲ שֶׁ ר צִ וָּ ה ה’ ֶאת מֹשֶׁ ה כֵּ ן עָ שׂוּ בְּ נוֹת צְ לָ פְ חָ ד:
יהן לְ נ ִָשׁים:
לִבנֵי ד ֵֹד ֶ
וּמלְכָּ ה וְ נֹעָ ה ְבּנוֹת ְצלָ פְ ָחד ְ
וַתּ ְהיֶינָה ַמ ְחלָה ִת ְרצָ ה וְ ָחגְ לָה ִ
)יא( ִ

שמות פרק ב
יִּקּח ֶאת בַּ ת לֵ וִ י:
)א( וַ יֵּלֶ ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵ וִ י וַ ַ
)ב( וַ ַתּהַ ר הָ ִאשָּׁ ה וַ ֵתּלֶ ד בֵּ ן ו ֵַתּ ֶרא אֹתוֹ כִּ י טוֹב הוּא וַ ִתּצְ פְּ נֵהוּ ְשׁ שָׁ ה יְ ָר ִחים:
במדבר פרק כו פסוק נט
וְ שֵׁ ם ֵאשֶׁ ת עַ ְמ ָרם יוֹכֶ בֶ ד בַּ ת לֵ וִ י אֲ שֶׁ ר יָלְ דָ ה א ָֹתהּ לְ לֵ וִ י בְּ ִמצְ ָריִ ם וַ ֵתּלֶ ד לְ עַ ְמ ָרם ֶאת ַאהֲ רֹן וְ ֶאת מֹשֶׁ ה
וְ ֵאת ִמ ְריָם אֲ ח ָֹתם:
יוכבד נולדה בין החומות בכניסה למצרים
אם היתה עדיין בחיים בשעת יציאת מצרים – בת 210
משה בשעת יציאת מצרים – בן ) 80כי בשעת מיתתו  ,120היו במדבר  40שנה(
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א
וילך איש מבית לוי  -להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא :שהלך בעצת בתו .תנא :עמרם גדול
הדור היה ,כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,אמר :לשוא אנו עמלין! עמד
וגירש את אשתו ,עמדו כולן וגירשו את נשותיהן .אמרה לו בתו :אבא ,קשה גזירתך יותר משל פרעה,
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ,ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז,
ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה הרשע ,ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת ,אתה צדיק בודאי
שגזירתך מתקיימת ,שנאמר) :איוב כב( ותגזר אומר ויקם לך! עמד והחזיר את אשתו ,עמדו כולן
והחזירו את נשותיהן .ויקח  -ויחזור מיבעי ליה! א"ר יהודה בר זבינא :שעשה לו מעשה ליקוחין,
הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה ,ומלאכי השרת אמרו :אם הבנים שמחה .את בת
לוי  -אפשר ,בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת? דא"ר חמא בר' חנינא :זו יוכבד ,שהורתה בדרך
ולידתה בין החומות ,שנאמר :אשר ילדה אותה ללוי במצרים ,לידתה במצרים ואין הורתה
במצרים! א"ר יהודה :שנולדו בה סימני נערות

ויקרא פרק כב פסוק ג
אֱ מֹר אֲ לֵ הֶ ם לְ ֹדר ֵֹתיכֶ ם כָּ ל ִאישׁ אֲ שֶׁ ר יִ ְק ַרב ִמכָּ ל זַ ְר ֲעכֶם ֶאל הַ ֳקּדָ ִשׁים אֲ שֶׁ ר י ְַק ִדּישׁוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
לַ ה’ וְ טֻ ְמ ָאתוֹ עָ לָ יו וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמלְּ פָ נַי אֲ נִ י ה’:
ויקרא פרק יז
)ב( דַּ בֵּ ר ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָּ נָיו וְ ֶאל כָּ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָתּ אֲ לֵ יהֶ ם זֶ ה הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה’ לֵ אמֹר:
)ג( ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית יִ ְשׂ ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר יִ ְשׁחַ ט שׁוֹר אוֹ כֶ שֶׂ ב אוֹ עֵ ז בַּ מַּ חֲ נֶה אוֹ אֲ שֶׁ ר יִ ְשׁחַ ט ִמחוּץ לַ מַּ חֲ נֶה:
)ד( וְ ֶאל פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ל ֹא הֱ בִ יאוֹ לְ הַ ְק ִריב ָק ְרבָּ ן לַ ה’ לִ פְ נֵי ִמ ְשׁכַּ ן ה’ דָּ ם יֵחָ שֵׁ ב ל ִָאישׁ הַ הוּא דָּ ם
שָׁ פָ וְ נִ כְ ַרת הָ ִאישׁ הַ הוּא ִמ ֶקּ ֶרב עַ מּוֹ:
במדבר פרק ל
)ב( וַ יְ דַ בֵּ ר מֹשֶׁ ה ֶאל ָראשֵׁ י הַ מַּ טּוֹת לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר זֶ ה הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר צִ וָּ ה ה’:
)ג( ִאישׁ כִּ י יִ דֹּר נֶדֶ ר לַ ה’ אוֹ ִהשָּׁ בַ ע ְשׁבֻעָ ה לֶ ְאסֹר ִאסָּ ר עַ ל נַפְ שׁוֹ ל ֹא יַחֵ ל ְדּבָ רוֹ כְּ כָ ל הַ יֹּצֵ א ִמפִּ יו
ַיעֲשֶׂ ה) :ד( וְ ִאשָּׁ ה כִּ י ִתדֹּר ֶנדֶ ר לַ ה’ וְ ָא ְס ָרה ִאסָּ ר בְּ בֵ ית ָאבִ יהָ בִּ נְ ע ֶֻריהָ :

