
  קידושין כא
ֶ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) ל( :ְֻאָּלתֹוג ִּתְהֶיה ָיִמים ִמְמָּכרֹו ְׁשַנת ֹּתם ַעד ְּגֻאָּלתֹו ְוָהְיָתה חֹוָמה ִעיר מֹוַׁשב ֵּבית ִיְמֹּכר ִּכי ְוִאיׁש) כט( : ַלֲאֻחָּזתֹו ְ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(   כה פרק ויקרא ֵ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 ֵהיֶכם ’ה ֲאִני ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ אֹוָתם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֵהם ֲעָבַדי ֲעָבִדים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ִלי ִּכי) 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 ְִגָאֶלּנּוי ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְּבָׂשרֹו ִמְּׁשֵאר אֹו ִיְגָאֶלּנּו ֹּדדֹו ֶבן אֹו ֹדדֹו אֹו) מט( :ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ִנְמַּכר ַאֲחֵרי) מח( :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ֵעֶקרלְ  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 ֶרֶׁשתלָ  ַ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 ֲאֶׁשר ַוֲאָמְת ְוַעְבְּד) מד( :ֵמֱא       :ֱא

  לווה וגואל וגואל לחצאין  יובל פדיון  
  לא  חכמים   כן  ר' שמעון  לא חוזר  וך שנה ראשונהתאבל רק ב  אפשר מיד   בתי ערי חומה

  לא  חוזר  עד יובל  רק לאחר שנתיים  שדה אחוזה
  כן  לא חוזר  עד שנת היובל  מיד   מקדיש שדה אחוזה

   


