
  קידושין כ
ִהים ֶאל ֲאֹדָניו ְוִהִּגיׁשֹו) ו( :ָחְפִׁשי ֵאֵצא לֹא ָניּבָ  ְ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 ) יז( :ָל ֹמֵכר הּוא ְּתבּוֹאת ִמְסַּפר ִּכי ִמְקָנתֹו ַּתְמִעיט ַהָּׁשִנים ְמֹעט ּוְלִפי ִמְקָנתֹו ַּתְרֶּבה ַהָּׁשִנים ֹרב ְלִפי) טז( :ָל ִיְמָּכר ְתבּוֹאת ְׁשֵני ְּבִמְסַּפר ֲעִמיֶת ֵמֵאת ִּתְקֶנה ַהּיֹוֵבל ַאַחר ָׁשִנים ְּבִמְסַּפר) טו( :ָאִחיו ֶאת ִאיׁש ּתֹונּו ַאל ֲעִמיֶת דִמּיַ  ָקֹנה אֹו ַלֲעִמיֶת ִמְמָּכר ִתְמְּכרּו ְוִכי) יד( :ֲאֻחָּזתֹו ֶאל ִאיׁש ָּתֻׁשבּו ַהּזֹאת ַהּיֹוֵבל ִּבְׁשַנת) יג(  כה פרק ויקרא  : ָּכֶסף ֵאין ִחָּנם ְוָיְצָאה ָלּה ַיֲעֶׂשה לֹא ֵאֶּלה ְׁשָלׁש ְוִאם) יא( :ִיְגָרע לֹא ְוֹעָנָתּה ְּכסּוָתּה ְׁשֵאָרּה לֹו ִיַּקח ַאֶחֶרת ִאם) י( :ּהּלָ  ַ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 ֶהי ְוָיֵראָת  ֲעִמיתֹו ֶאת ִאיׁש תֹונּו ְולֹא ֵהיֶכם ’ה ֲאִני ִּכי ֵמֱא ) ל( :ְגֻאָּלתֹו ִּתְהֶיה ָיִמים ִמְמָּכרֹו ְׁשַנת ֹּתם ַעד ְּגֻאָּלתֹו ְוָהְיָתה חֹוָמה ִעיר מֹוַׁשב ֵּבית ִיְמֹּכר ִּכי ְוִאיׁש) כט( : ָּזתֹוַלֲאחֻ  ְוָׁשב ַּבֹּיֵבל ְוָיָצא ַהּיֹוֵבל ְׁשַנת ַעד ֹאתֹו ַהֹּקֶנה ְּבַיד ִמְמָּכרֹו ְוָהָיה לֹו ָהִׁשיב ֵּדי ָידֹו ָמְצָאה לֹא ְוִאם) כח( :ַלֲאֻחָּזתֹו ְוָׁשב לֹו ָמַכר ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ָהֹעֵדף ֶאת ְוֵהִׁשיב ִמְמָּכרֹו ְׁשֵני ֶאת ְוִחַּׁשב) כז( :ְגֻאָּלתֹו ְּכֵדי ּוָמָצא ָידֹו ְוִהִּׂשיָגה ֹּגֵאל ּלֹו ִיְהֶיה לֹא ִּכי ְוִאיׁש) כו( :ָאִחיו ִמְמַּכר ֵאת ְוָגַאל ֵאָליו ַהָּקֹרב ֹגֲאלֹו ּוָבא ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָמַכר ָאִחי ָימּו ִּכי) כה(    : ָלָאֶרץ ִּתְּתנּו ְּגֻאָּלה ֲאֻחַּזְתֶכם ֶאֶרץ ּוְבֹכל) כד( :ִעָּמִדי ַאֶּתם ְותֹוָׁשִבים ֵגִרים ִּכי ָהָאֶרץ ִלי ִּכי ִלְצִמֻתת ִתָּמֵכר לֹא ְוָהָאֶרץ) כג( :ָיָׁשן ּתֹאְכלּו ְּתבּוָאָתּה ּבֹוא ַעד ַהְּתִׁשיִעת ַהָּׁשָנה ַעד ָיָׁשן ַהְּתבּוָאה ִמן ַוֲאַכְלֶּתם ַהְּׁשִמיִנת ַהָּׁשָנה ֵאת ּוְזַרְעֶּתם) כב( :ַהָּׁשִנים ׁשִלְׁש  ַהְּתבּוָאה ֶאת ְוָעָׂשת ַהִּׁשִּׁשית ַּבָּׁשָנה ָלֶכם ִּבְרָכִתי ֶאת ְוִצִּויִתי) כא( :ְּתבּוָאֵתנּו ֶאת ֶנֱאֹסף ְולֹא ִנְזָרע לֹא ֵהן ַהְּׁשִביִעת ַּבָּׁשָנה ּנֹאַכל ַמה תֹאְמרּו ְוִכי) כ( :ָעֶליהָ  ָלֶבַטח ִויַׁשְבֶּתם ָלֹׂשַבע ַוֲאַכְלֶּתם ִּפְרָיּה ָהָאֶרץ ְוָנְתָנה) יט( :ָלֶבַטח ָהָאֶרץ ַעל ִויַׁשְבֶּתם ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְׁשְמרּו ִמְׁשָּפַטי ְוֶאת ֻחֹּקַתי ֶאת ַוֲעִׂשיֶתם) יח( :ֱא ֶהי ְוָיֵראָת  ְוַתְרִּבית ֶנֶׁש ֵמִאּתֹו ִּתַּקח ַאל) לו( :ִעָּמ ָוַחי ְותֹוָׁשב ֵּגר ּבֹו ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמ ָידֹו ּוָמָטה ָאִחי ָימּו ְוִכי) לה(    : ָלֶהם הּוא עֹוָלם ֲאֻחַּזת ִּכי ִיָּמֵכר לֹא ָעֵריֶהם ִמְגַרׁש ּוְׂשֵדה) לד( :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹו ֲאֻחָּזָתם ִהוא ַהְלִוִּים ָעֵרי ָבֵּתי ִּכי ַּבֹּיֵבל ֲאֻחָּזתֹו ְוִעיר ַּבִית ִמְמַּכר ְוָיָצא ַהְלִוִּים ִמן ִיְגַאל ַוֲאֶׁשר) לג( :ַלְלִוִּים ִּתְהֶיה עֹוָלם ְּגֻאַּלת ֲאֻחָּזָתם ָעֵרי ָּבֵּתי ַהְלִוִּים ְוָעֵרי) לב( :ֵיֵצא ּוַבֹּיֵבל ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ֵיָחֵׁשב ָהָאֶרץ ְׂשֵדה ַעל ָסִביב ֹחָמה ָלֶהם ֵאין ֲאֶׁשר ַהֲחֵצִרים ּוָבֵּתי) לא( :ַּבֹּיֵבל ֵיֵצא לֹא ְלֹדֹרָתיו ֹאתֹו ַלֹּקֶנה ַלְּצִמיֻתת ֹחָמה לֹו לא ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר ַהַּבִית ְוָקם ְתִמיָמה ָׁשָנה לֹו ְמלֹאת ַעד ִיָּגֵאל לֹא ְוִאם ֵהיֶכם ’ה ֲאִני) לח( :ָאְכֶל ִתֵּתן לֹא ּוְבַמְרִּבית ְּבֶנֶׁש לֹו ִתֵּתן לֹא ַּכְסְּפ ֶאת) לז( :ִעָּמ ָאִחי ְוֵחי ֵמֱא ִהים ָלֶכם ִלְהיֹות ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא ֶהי ְוָיֵראָת  ְּבָפֶר בֹו ִתְרֶּדה 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 ְָׂשִכירּכ) מ( :ָעֶבד ֲעֹבַדת ּבֹו ַתֲעֹבד לֹא ָל ְוִנְמַּכר ִעָּמ ָאִחי ָימּו ְוִכי) לט(   : ֵלא ) מח( :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְֵעֶקרל אֹו ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמֹו ָאִחי ּוָמ ִעָּמ ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי) מז(   : ְּבָפֶר בֹו ִתְרֶּדה לֹא ְּבָאִחיו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְבַאֵחיֶכם ַּתֲעֹבדּו ָּבֶהם ְלֹעָלם ֲאֻחָּזה ָלֶרֶׁשת ַאֲחֵריֶכם ִלְבֵניֶכם ֹאָתם ְוִהְתַנַחְלֶּתם) מו( :ַלֲאֻחָּזה ָלֶכם ְוָהיּו ְּבַאְרְצֶכם הֹוִלידּו ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם ִּתְקנּו ֵמֶהם ִעָּמֶכם ַהָּגִרים ַהּתֹוָׁשִבים ִמְּבֵני ְוַגם) מה( :ְוָאָמה ֶעֶבד ִּתְקנּו ֵמֶהם ְסִביֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֵמֵאת ָל ִיְהיּו ֶׁשראֲ  ַוֲאָמְת ְוַעְבְּד) מד( :ֵמֱא ) נה( :ִעּמֹו ּוָבָניו הּוא ַהֹּיֵבל ִּבְׁשַנת ְוָיָצא ְּבֵאֶּלה ִיָּגֵאל לֹא ְוִאם) נד( :ְלֵעיֶני ְּבֶפֶר ִיְרֶּדּנּו לֹא ִעּמֹו ִיְהֶיה ְּבָׁשָנה ָׁשָנה ְׂשִכירּכִ ) נג( :ְּגֻאָּלתֹו ֶאת ָיִׁשיב ָׁשָניו ְּכִפי לֹו ְוִחַּׁשב ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד ַּבָּׁשִנים ִנְׁשַאר ְמַעט ְוִאם) נב( :ִ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 ֵהיֶכם ’ה ֲאִני ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ אֹוָתם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֵהם ֲעָבַדי ֲעָבִדים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ִלי ִּכי ֶ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    :ֱא ֶ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   : ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבֹכל ֱא


