
  קידושין יח
ֶהי ’ה ֵּבַרְכ ֲאֶׁשר ּוִמִּיְקֶב ּוִמָּגְרְנ ִמּצֹאְנ לֹו ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק) יד( :ֵריָקם ְתַׁשְּלֶחּנּו לֹא ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ְתַׁשְּלֶחּנּו ְוִכי) יג( :ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ְּתַׁשְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה ָׁשִנים ֵׁשׁש ַוֲעָבְד ָהִעְבִרָּיה אֹו ָהִעְבִרי ָאִחי ְל ִיָּמֵכר ִּכי) יב(  טו פרק דברים ֶהי ’ה ַוִּיְפְּד ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייָת  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרָּת ) טו( :לֹו ִּתֶּתן ֱא ֶהי ’ה ּוֵבַרְכ ָׁשִנים ֵׁשׁש ֲעָבְד ָׂשִכיר ְׂשַכר ִמְׁשֶנה ִּכי ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ֹוֹאת ְּבַׁשֵּלֲח ְבֵעיֶנ ִיְקֶׁשה לֹא) יח( :ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲאָמְת ְוַאף עֹוָלם ֶעֶבד ְל ְוָהָיה ּוַבֶּדֶלת ְבָאְזנֹו ְוָנַתָּתה ַהַּמְרֵצעַ  ֶאת ְוָלַקְחָּת ) יז( :ִעָּמ לֹו טֹוב ִּכי ֵּביֶת ְוֶאת ֲאֵהְב ִּכי ֵמִעָּמ ֵאֵצא לֹא ֵאֶלי יֹאַמר ִּכי ְוָהָיה) טז( :ַהּיֹום ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ְמַצְּו ָאֹנִכי ֵּכן ַעל ֱא ֶהי ְוָיֵראָת  ְּבָפֶר בֹו ְרֶּדהִת  לֹא) מג( :ָעֶבד ִמְמֶּכֶרת ִיָּמְכרּו לֹא ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֹאָתם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֵהם ֲעָבַדי ִּכי) מב( :ָיׁשּוב ֲאֹבָתיו ֲאֻחַּזת ְוֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ְוָׁשב ִעּמֹו ּוָבָניו הּוא ֵמִעָּמ ְוָיָצא) מא( :ִעָּמ ַיֲעֹבד ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד ִעָּמ ִיְהֶיה ְּכתֹוָׁשב ְּכָׂשִכיר) מ( :ָעֶבד ֲעֹבַדת ּבֹו ַתֲעֹבד לֹא ָל ְוִנְמַּכר ִעָּמ ָאִחי ָימּו ְוִכי) לט(   כה פרק ויקרא    : ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבֹכל ֱא ִהים ֶאל ֲאֹדָניו ְוִהִּגיׁשֹו) ו( :ָחְפִׁשי ֵאֵצא לֹא ָּבָני ְוֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ָאַהְבִּתי ָהֶעֶבד יֹאַמר ָאֹמר ְוִאם) ה( :ְבַגּפֹו ֵיֵצא ְוהּוא ַלאֹדֶניהָ  ִּתְהֶיה ִויָלֶדיהָ  ָהִאָּׁשה ָבנֹות אֹו ָבִנים לֹו ְוָיְלָדה ִאָּׁשה לֹו ִיֶּתן ֲאֹדָניו ִאם) ד( :ִעּמֹו ִאְׁשּתֹו ְוָיְצָאה הּוא ִאָּׁשה ַּבַעל ִאם ֵיֵצא ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ִאם) ג( :ִחָּנם ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ַיֲעֹבד ָׁשִנים ֵׁשׁש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ִּכי) ב(  כא פרק שמות  :ִמְקָנתֹו ִמֶּכֶסף ְּגֻאָּלתֹו ָיִׁשיב ְלִפיֶהן ַּבָּׁשִנים ַרּבֹות עֹוד ִאם) נא( :ִעּמֹו ִיְהֶיה ָׂשִכיר ִּכיֵמי ָׁשִנים ְּבִמְסַּפר ִמְמָּכרֹו ֶּכֶסף ְוָהָיה ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד לֹו ִהָּמְכרֹו ִמְּׁשַנת ֹקֵנהּו ִעם ְוִחַּׁשב) נ( :ְוִנְגָאל ָידֹו ִהִּׂשיָגה אֹו ִיְגָאֶלּנּו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְּבָׂשרֹו ִמְּׁשֵאר אֹו ִיְגָאֶלּנּו ֹּדדֹו ֶבן אֹו ֹדדֹו אֹו) מט( :ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ִנְמַּכר ַאֲחֵרי) מח( :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמֹו ָאִחי ּוָמ ִעָּמ ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי) מז(   :ֵמֱא       : ָּכֶסף ֵאין ִחָּנם ְוָיְצָאה ָלּה ַיֲעֶׂשה לֹא ֵאֶּלה ְׁשָלׁש ְוִאם) יא( :ִיְגָרע לֹא ְוֹעָנָתּה ְּכסּוָתּה ְׁשֵאָרּה לֹו ִיַּקח ַאֶחֶרת ִאם) י( :ָּלּה ַיֲעֶׂשה ַהָּבנֹות ְּכִמְׁשַּפט ִייָעֶדָּנה ִלְבנֹו ְוִאם) ט( :ָבּה ְּבִבְגדֹו ְלָמְכָרּה ִיְמֹׁשל לֹא ָנְכִרי ְלַעם ְוֶהְפָּדּה ְיָעָדּה לֹו לא ֲאֶׁשר ֲאֹדֶניהָ  ְּבֵעיֵני ָרָעה ִאם) ח( :ָהֲעָבִדים ְּכֵצאת ֵתֵצא לֹא ְלָאָמה ִּבּתֹו ֶאת ִאיׁש ִיְמֹּכר ְוִכי) ז(  : ְלֹעָלם ַוֲעָבדֹו ַּבַּמְרֵצעַ  ָאְזנֹו ֶאת ֲאֹדָניו ְוָרַצע ַהְּמזּוָזה ֶאל אֹו ַהֶּדֶלת ֶאל ְוִהִּגיׁשֹו ָהֱא

  הבת את ולא הבן את לא  את הבן ולא את הבת
  העבריה אמה  עבד עברי

  נרצע  
  כוכבים לעובד הנמכר  

    
  אמה עבריה  עבד עברי

  יוצא בסימנים  יוצא בשנים
  אינה נמכרת ונשנית  יוצא ביובל

  מפדין אותה בעל כרחה  יוצא במיתת אדון
     

  ר' אליעזר  ר' עקיבא  ר' שמעון  תנא קמא  
      כן  כן  אישותאישות אחר 
  למסורת)(יש אם   לא  כן  לא  כן  שפחותשפחות אחר 
  כן  (יש אם למקרא)  לא  לא  לא  אישותשפחות אחר 

 


