קידושין כ

שמות פרק כא
)ב( כִּ י ִת ְק ֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִרי ֵשׁשׁ ָשׁ ִים ַי ֲעבֹד וּבַ ְשּׁבִ עִ ת יֵצֵ א לַ חָ פְ ִשׁי ִחנָּם) :ג( ִאם ְבּגַפּוֹ יָב ֹא בְּ גַפּוֹ יֵצֵ א ִאם בַּ עַ ל
ִא ָשּׁה הוּא וְ יָצְ ָאה ִא ְשׁתּוֹ עִ מּוֹ) :ד( ִאם אֲ ֹד ָיו י ִֶתּן לוֹ ִאשָּׁ ה וְ ָילְדָ ה לוֹ בָ ִים אוֹ בָ וֹת הָ ִאשָּׁ ה וִ י ָל ֶדיהָ ִתּ ְהיֶה
ֶיה וְ הוּא יֵצֵ א בְ גַפּוֹ) :ה( וְ ִאם ָאמֹר י ֹאמַ ר ָהעֶ בֶ ד ָא ַה ְב ִתּי ֶאת אֲ ֹד ִ י ֶאת ִא ְשׁ ִתּי וְ ֶאת בָּ ָי ל ֹא ֵאצֵ א חָ פְ ִשׁי:
לַא ֹד ָ
)ו( וְ ִהגִּ ישׁוֹ אֲ ֹד ָיו ֶאל הָ אֱ ִהים וְ ִהגִּ ישׁוֹ ֶאל הַ דֶּ לֶת אוֹ ֶאל הַ ְמּזוּזָה וְ ָרצַ ע אֲ ֹד ָיו ֶאת ָאזְ וֹ בַּ ַמּ ְרצֵ עַ ַועֲבָ דוֹ
לְ ֹע ָלם:
)ז( וְ כִ י י ְִמכֹּר ִאישׁ ֶאת ִבּתּוֹ לְ ָא ָמה ל ֹא ֵתצֵ א כְּ צֵ את הָ עֲבָ ִדים) :ח( ִאם ָרעָ ה בְּ עֵ י ֵי אֲ ֹד ֶיהָ אֲ שֶׁ ר לא לוֹ יְעָ דָ הּ
יִמשֹׁל לְ מָ כְ ָרהּ בְּ בִ גְ דוֹ בָ הּ) :ט( וְ ִאם ִל ְב וֹ יִ יעָ ֶדנָּה כְּ ִמ ְשׁ ַפּט הַ בָּ וֹת ַיע ֲֶשׂה לָּ הּ) :י( ִאם
וְ הֶ פְ דָּ הּ לְעַ ם ָכְ ִרי ל ֹא ְ
סוּתהּ וְ ֹע ָָתהּ ל ֹא יִגְ ָרע) :יא( וְ ִאם ְשׁלָ שׁ ֵאלֶּה ל ֹא ַיעֲשֶׂ ה לָהּ וְ יָצְ ָאה ִחנָּם ֵאין כָּסֶ ף:
ַאחֶ ֶרת ִי ַקּח לוֹ ְשׁ ֵא ָרהּ כְּ ָ
ויקרא פרק כה
ית ַאל
ית אוֹ ָק ֹה ִמ ַיּד ע ֲִמ ֶ
)יג( ִבּ ְשׁ ַת ַהיּוֹבֵ ל הַ זּ ֹאת ָתּשֻׁ בוּ ִאישׁ ֶאל אֲ חֻ זָּתוֹ) :יד( וְ כִ י ִת ְמכְּ רוּ ִמ ְמכָּר ַלע ֲִמ ֶ
ית בְּ ִמ ְספַּר ְשׁ ֵי ְתבוּאֹת י ְִמכָּ ר ָל :
תּוֹ וּ ִאישׁ ֶאת ָא ִחיו) :טו( בְּ ִמ ְספַּ ר ָשׁ ִים ַאחַ ר ַהיּוֹבֵ ל ִתּ ְק ֶה מֵ ֵאת ע ֲִמ ֶ
מכֵר ָל ) :יז(
)טז( לְפִ י רֹב הַ ָשּׁ ִים ַתּ ְרבֶּ ה ִמ ְק ָתוֹ וּ ְלפִ י ְמעֹט הַ ָשּׁ ִים ַתּ ְמעִ יט ִמ ְק ָתוֹ כִּ י ִמ ְספַּר ְתּבוּאֹת הוּא ֹ
יתם ֶאת חֻ קּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי
את מֵ אֱ ֶהי כִּ י אֲ ִי ה’ אֱ הֵ י ֶכם) :יח( וַ ע ֲִשׂ ֶ
וְ ל ֹא תוֹ וּ ִאישׁ ֶאת ע ֲִמיתוֹ וְ י ֵָר ָ
יתם א ָֹתם וִ ישַׁ בְ ֶתּם עַ ל הָ ָא ֶרץ ָלבֶ טַ ח) :יט( וְ ְָת ָה הָ ָא ֶרץ פִּ ְריָהּ וַאֲ ַכל ְֶתּם ָלשֹׂבַ ע וִ ישַׁ בְ ֶתּם ָלבֶ ַטח
ִתּ ְשׁ ְמרוּ וַ ע ֲִשׂ ֶ
יתי ֶאת
בוּא ֵת וּ) :כא( וְ צִ וִּ ִ
ֹאמרוּ מַ ה נּ ֹאכַל בַּ ָשּׁ ָה הַ ְשּׁבִ יעִ ת הֵ ן ל ֹא ִ זְ ָרע וְ ל ֹא ֶאֱ סֹף ֶאת ְתּ ָ
לֶיה) :כ( וְ כִ י ת ְ
עָ ָ
לְתּם
בוּאה ִל ְשׁ שׁ הַ ָשּׁ ִ ים) :כב( וּזְ ַרעְ ֶתּם ֵאת הַ ָשּׁ ָה ַה ְשּׁ ִמי ִת וַאֲ ַכ ֶ
בִּ ְרכ ִָתי ָל ֶכם בַּ ָשּׁ ָה הַ ִשּׁ ִשּׁית וְ עָ ָשׂת ֶאת הַ ְתּ ָ
בוּא ָתהּ תּ ֹאכְ לוּ י ָָשׁן) :כג( וְ הָ ָא ֶרץ ל ֹא ִת ָמּכֵר ִלצְ ִמתֻ ת כִּ י לִי
בוּאה יָשָׁ ן עַ ד הַ ָשּׁ ָה ַה ְתּ ִשׁיעִ ת עַ ד בּוֹא ְתּ ָ
ִמן הַ ְתּ ָ
לָא ֶרץ:
וּבכֹל ֶא ֶרץ אֲ חֻ זַּ ְת ֶכם גְּ אֻ לָּה ִתּ ְתּ וּ ָ
הָ ָא ֶרץ כִּ י ג ִֵרים וְ תוֹשָׁ ִבים ַא ֶתּם עִ מָּ ִדי) :כד( ְ

)כה( כִּ י יָמוּ ָא ִחי וּמָ כַ ר ֵמאֲ חֻ זָּתוֹ וּבָ א גֹאֲ לוֹ הַ ָקּרֹב ֵאלָ יו וְ ג ַָאל ֵאת ִמ ְמכַּר ָא ִחיו) :כו( וְ ִאישׁ כִּ י ל ֹא י ְִהיֶה לּוֹ
וּמצָ א כְּ ֵדי גְ אֻ לָּתוֹ) :כז( וְ ִח ַשּׁב ֶאת ְשׁ ֵי ִמ ְמכָּרוֹ וְ הֵ ִשׁיב ֶאת ָהעֹדֵ ף לָ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר מָ כַ ר לוֹ וְ שָׁ ב
גּ ֵֹאל וְ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ ָ
קּ ֶה אֹתוֹ עַ ד ְשׁ ַת הַ יּוֹבֵ ל וְ יָצָ א בַּ יֹּבֵ ל
לַאֲ חֻ זָּתוֹ) :כח( וְ ִאם ל ֹא מָ צְ ָאה יָדוֹ ֵדּי הָ ִשׁיב לוֹ וְ ָהיָה ִמ ְמכָּ רוֹ בְּ יַד ַה ֹ
וְ ָשׁב לַאֲ חֻ ָזּתוֹ:
חוֹמה וְ ָהי ְָתה גְּ אֻ ָלּתוֹ עַ ד תֹּם ְשׁ ַת ִמ ְמ ָכּרוֹ י ִָמים ִתּ ְהיֶה גְ אֻ לָּ תוֹ) :ל(
מוֹשׁב עִ יר ָ
ַ
)כט( וְ ִאישׁ כִּ י י ְִמכֹּר בֵּ ית
קּ ֶה אֹתוֹ
וְ ִאם ל ֹא יִ גּ ֵָאל עַ ד ְמל ֹאת לוֹ ָשׁ ָה ְת ִמימָ ה וְ ָקם הַ בַּ יִ ת אֲ שֶׁ ר בָּ עִ יר אֲ שֶׁ ר לא לוֹ חֹמָ ה לַ צְּ ִמיתֻ ת לַ ֹ
לְ ֹדר ָֹתיו ל ֹא יֵצֵ א בַּ יֹּבֵ ל) :לא( וּבָ ֵתּי הַ חֲ צֵ ִרים אֲ שֶׁ ר ֵאין ל ֶָהם ח ָֹמה סָ בִ יב עַ ל ְשׂ ֵדה הָ ָא ֶרץ י ֵָחשֵׁ ב גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה
זָּתם גְּ אֻ לַּת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה ַללְ וִ ִיּם) :לג( וַאֲ שֶׁ ר ִיגְ ַאל ִמן הַ ְלוִ ִיּם
לּוֹ וּבַ יֹּבֵ ל יֵצֵ א) :לב( וְ עָ ֵרי הַ לְ וִ יִּ ם בָּ ֵתּי עָ ֵרי אֲ חֻ ָ
וּשׂדֵ ה ִמגְ ַרשׁ
זָּתם בְּ תוֹ ְבּ ֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :לד( ְ
וְ יָצָ א ִמ ְמכַּ ר בַּ יִת וְ עִ יר אֲ חֻ זָּתוֹ בַּ יֹּבֵ ל כִּ י בָ ֵתּי עָ ֵרי ַהלְוִ ִיּם ִהוא אֲ חֻ ָ
יהם ל ֹא יִמָּ כֵ ר כִּ י אֲ חֻ זַּ ת עוֹ ָלם הוּא ל ֶָהם:
עָ ֵר ֶ
)לה( וְ כִ י יָמוּ ָא ִחי וּמָ ָטה יָדוֹ עִ ָמּ וְ הֶ חֱ ז ְַק ָתּ בּוֹ גֵּר וְ תוֹשָׁ ב ו ַָחי עִ מָּ ) :לו( ַאל ִתּ ַקּח מֵ ִאתּוֹ ֶשֶׁ וְ ַת ְרבִּ ית
כַּספְּ ל ֹא ִת ֵתּן לוֹ ְבּ ֶֶשׁ וּבְ מַ ְר ִבּית ל ֹא ִת ֵתּן ָאכְ לֶ :
את מֵ אֱ הֶ י וְ ֵחי ָא ִחי עִ ָמּ ) :לז( ֶאת ְ
וְ י ֵָר ָ
אתי ֶא ְת ֶכם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים לָ ֵתת ָל ֶכם ֶאת ֶא ֶרץ כְּ ַעַ ן לִ ְהיוֹת ָל ֶכם לֵא ִהים:
)לח( אֲ ִ י ה’ אֱ ֵהי ֶכם אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ

)לט( וְ כִ י יָמוּ ָא ִחי עִ ָמּ וְ ִ ְמכַּ ר ָל ל ֹא ַת ֲעבֹד בּוֹ ֲעב ַֹדת עָ בֶ ד) :מ( כְּשָׂ כִ יר כְּ תוֹשָׁ ב י ְִהיֶה עִ מָּ עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל
ַי ֲעבֹד עִ ָמּ  :מא( וְ יָצָ א ֵמעִ ָמּ הוּא וּבָ ָיו עִ מּוֹ וְ שָׁ ב ֶאל ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ וְ ֶאל אֲ חֻ זַּת אֲ ב ָֹתיו יָשׁוּב) :מב( כִּ י עֲבָ ַדי הֵ ם
את מֵ אֱ ֶהי :
אתי א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים ל ֹא י ִָמּכְ רוּ ִמ ְמ ֶכּ ֶרת עָ בֶ ד) :מג( ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ בְּ פָ ֶר וְ י ֵָר ָ
אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ
)מד( וְ עַ בְ ְדּ וַ אֲ מָ ְת אֲ שֶׁ ר יִ ְהיוּ ָל מֵ ֵאת ַהגּוֹ ִים אֲ שֶׁ ר ְס ִביב ֵֹתי ֶכם מֵ הֶ ם ִתּ ְק וּ עֶ בֶ ד וְ ָא ָמה) :מה( וְ גַם ִמ ְבּ ֵי
וּמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם אֲ שֶׁ ר עִ מָּ כֶ ם אֲ שֶׁ ר הוֹלִ ידוּ ְבּ ַא ְרצְ ֶכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם לַאֲ חֻ זָּה:
הַ תּוֹשָׁ ִבים הַ גּ ִָרים עִ ָמּ ֶכם מֵ ֶהם ִתּ ְק וּ ִ
וּב ַא ֵחי ֶכם בְּ ֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ
לְתּם א ָֹתם ִל ְב ֵיכֶ ם ַאחֲ ֵרי ֶכם ל ֶָר ֶשׁת אֲ חֻ זָּה ְלעֹלָ ם בָּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ ְ
)מו( וְ ִה ְת ַחַ ֶ
בְּ ָא ִחיו ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ ְבּ ָפ ֶר :
וּמ ָא ִחי עִ מּוֹ וְ ְִמכַּ ר לְ גֵר תּוֹשָׁ ב עִ מָּ אוֹ לְעֵ ֶקר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת גֵּר) :מח(
)מז( וְ כִ י ַת ִשּׂיג יַד גֵּר וְ תוֹשָׁ ב עִ ָמּ ָ
ַאחֲ ֵרי ְִמכַּ ר גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶאחָ ד מֵ ֶא ָחיו ִיגְ ָאלֶנּוּ) :מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶ ן דֹּדוֹ יִגְ ָאלֶ נּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר בְּ שָׂ רוֹ
ק ֵהוּ ִמ ְשּׁ ַת ִהמָּ כְ רוֹ לוֹ עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל וְ ָהיָה כֶּסֶ ף
ִמ ִמּ ְשׁפּ ְַחתּוֹ יִגְ ָאלֶ נּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ ִגְ ָאל ( ) :וְ ִחשַּׁ ב עִ ם ֹ
ִמ ְמכָּרוֹ בְּ ִמ ְספַּ ר ָשׁ ִים כִּ ימֵ י ָשׂכִ יר ִי ְהיֶה עִ מּוֹ ) :א( ִאם עוֹד ַרבּוֹת בַּ שָּׁ ִים לְ פִ יהֶ ן י ִָשׁיב גְּ אֻ לָּתוֹ ִמכֶּ סֶ ף
ִמ ְק ָתוֹ ) :ב( וְ ִאם ְמעַ ט ִ ְשׁ ַאר בַּ ָשּׁ ִים עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל וְ ִחשַּׁ ב לוֹ כְּ פִ י שָׁ ָיו י ִָשׁיב ֶאת גְּ אֻ לָּתוֹ ) :ג( כִּ ְשׂכִ יר שָׁ ָה
בְּ ָשׁ ָה יִ ְהיֶה עִ מּוֹ ל ֹא י ְִר ֶדּנּוּ ְבּפֶ ֶר לְעֵ י ֶי  ) :ד( וְ ִאם ל ֹא יִ גּ ֵָאל בְּ ֵאלֶּה וְ יָצָ א בִּ ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל הוּא וּבָ ָיו עִ מּוֹ ) :ה(
אוֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים אֲ ִ י ה’ אֱ ֵהי ֶכם:
אתי ָ
כִּ י לִי ְב ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל עֲבָ ִדים עֲבָ ַדי ֵהם אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ
דברים פרק טו
)יב( כִּ י יִמָּ כֵ ר ְל ָא ִחי הָ עִ בְ ִרי אוֹ הָ עִ בְ ִריָּה וַ עֲבָ ְד ֵשׁשׁ ָשׁ ִים וּבַ ָשּׁ ָה הַ ְשּׁבִ יעִ ת ְתּשַׁ ְלּ ֶחנּוּ ָחפְ ִשׁי ֵמעִ מָּ :
וּמיּ ְִקבֶ אֲ שֶׁ ר
וּמגּ ְָר ְ ִ
יקם) :יד( הַ ֲע ֵיק ַתּ ֲע ִ יק לוֹ ִמצּ ֹא ְ ִ
)יג( וְ כִ י ְתשַׁ לְּ ֶחנּוּ ָחפְ ִשׁי ֵמעִ ָמּ ל ֹא ְתשַׁ לְּ ֶחנּוּ ֵר ָ
ִית בְּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ַויִּפְ ְדּ ה’ אֱ ֶהי עַ ל כֵּ ן ָא ֹכִ י ְמצַ וְּ ֶאת
בֵּ ַרכְ ה’ אֱ הֶ י ִתּ ֶתּן לוֹ) :טו( וְ ָז ַכ ְר ָתּ כִּ י עֶ בֶ ד ָהי ָ
ית כִּ י טוֹב לוֹ עִ מָּ :
הַ דָּ בָ ר ַהזֶּה הַ יּוֹם) :טז( וְ הָ יָה כִּ י י ֹאמַ ר ֵאלֶי ל ֹא ֵאצֵ א ֵמעִ ָמּ כִּ י אֲ ֵהבְ וְ ֶאת בֵּ ֶ
)יז( וְ ל ַָק ְח ָתּ ֶאת ַה ַמּ ְרצֵ עַ וְ ַָת ָתּה בְ ָאזְ וֹ וּבַ דֶּ לֶ ת וְ ָהיָה ְל עֶ בֶ ד עוֹ ָלם וְ ַאף לַאֲ מָ ְת ַתּעֲשֶׂ ה כֵּ ן) :יח( ל ֹא י ְִקשֶׁ ה
ְבעֵ י ֶ בְּ ַשׁלֵּחֲ אֹתוֹ חָ פְ ִשׁי ֵמעִ ָמּ כִּ י ִמ ְשׁ ֶה ְשׂכַ ר שָׂ כִ יר עֲבָ ְד ֵשׁשׁ שָׁ ִים וּבֵ ַרכְ ה’ אֱ הֶ י בְּ כֹל אֲ שֶׁ ר ַתּעֲשֶׂ ה:

