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  שמות פרק כא
 עבד עברי

ים ִלְפנֵיֶהֽם: (א) ר ָּתִׂש֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶּל֙ה ַהִּמְׁשָּפִט֔   וְֵא֙
י  (ב) ֶבד ִעְבִר֔ י ִתְקנֶ֙ה ֶע֣ י ִחָּנֽםִּכ֤ ת יֵֵצ֥א ַלָֽחְפִׁש֖ ְּׁשִבִע֔ ד ּוַב֨ ֹ֑ ׁש ָׁשִנ֖ים יֲַעב   :ֵׁש֥
ַעל ִאָּׁש֙ה ֔ה  (ג) א ִאם־ַּב֤ א ְּבַגּ֣פֹו יֵֵצ֑ ֹ֖ ה ִאְׁשּ֖תֹו ִעּֽמֹו:ִאם־ְּבַגּ֥פֹו יָב   ּוא וְיְָצָא֥
יָה וְ֖הּוא  (ד) יָה ִּתְהיֶ֙ה ַלֽאדֹנֶ֔ ה וִיָלֶד֗ ים ֣אֹו ָב֑נֹות ָהִאָּׁש֣ ה וְיְָלָדה־֥לֹו ָבִנ֖ א ְבַגּֽפֹו:ִאם־ֲאדֹנָי֙ו יִֶּתן־֣לֹו ִאָּׁש֔   יֵֵצ֥
ֶבד (ה) ר יֹאַמ֙ר ָהֶע֔ ֹ֤ י וְִאם־ָאמ י ֶאת־ִאְׁשִּת֖ ְבִּת֙י ֶאת־ֲאדֹנִ֔ י: ָאַה֙ א ָחְפִׁשֽ י ֹ֥לא ֵאֵצ֖   וְֶאת־ָּבָנ֑
ֶלת ֖אֹו ֶאל־ַהְּמזּוָז֑ה  (ו) ים וְִהִּגיׁשֹ֙ו ֶאל־ַהֶּד֔ ֱאֹלִה֔ ַע וֲַעָב֖דֹו ְלעָֹלֽםוְִהִּגיׁ֤שֹו ֲאדֹנָי֙ו ֶאל־ָה֣ ע ֲאדָֹנ֤יו ֶאת־ָאְזנֹ֙ו ַּבַּמְרֵצ֔   ס: וְָרַצ֨

  אמה העבריה
יׁש ֶאת־ִּבּ֖תֹו לְ  (ז) ר ִא֛ ֹ֥ ה וְִכֽי־יְִמּכ   :ֹ֥לא ֵתֵצ֖א ְּכֵצ֥את ָהֲעָבִדֽיםָאָמ֑
ּה  (ח) י ֲאדֶֹנ֛יָה ֲאֶׁשר־<לא> ֥לֹו יְָעָד֖ ה ְּבֵעיֵנ֧ ּהִאם־ָרָע֞ ּה ְּבִבְגדֹו־ָבּֽה: וְֶהְפָּד֑ ל ְלָמְכָר֖ ֹ֥ י ֹלא־יְִמׁש ם נְָכִר֛   ְלַע֥
ט ַהָּב֖נֹות יֲַעֶׂשה־ָּלּֽה: (ט) ּנָה ְּכִמְׁשַּפ֥   וְִאם־ִלְב֖נֹו ִיֽיָעֶד֑
ֶרת ִיַּֽקֽח־֑לֹו (י) ע: ִאם־ַאֶח֖ ּה ֹ֥לא יְִגָרֽ ּה וְעֹנָָת֖ ּה ְּכסּוָת֥   ְׁשֵאָר֛

ין ָּכֶֽסף:  (יא) ה ִחָּנ֖ם ֵא֥ ּה וְיְָצָא֥ ה ָל֑ ֶּלה ֹ֥לא יֲַעֶׂש֖ ׁש־ֵא֔   סוְִאם־ְׁשָל֨
  

  ויקרא פרק כה
  יובל

ם ְּד֛רֹור ּבָ  (י) ה ּוְקָראֶת֥ ת ְׁשַנ֤ת ַהֲחִמִּׁשי֙ם ָׁשנָ֔ ם ֵא֣ ם וְִקַּדְׁשֶּת֗ ל ִהו֙א ִּתְהֶי֣ה ָלֶכ֔ יָה יֹוֵב֥ ֶרץ ְלָכל־יְֹׁשֶב֑ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּז֔תֹו ָא֖ ם ִא֚ וְַׁשְבֶּת֗
יׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּ֖תֹו ָּתֻׁשֽבּו   :וְִא֥

  עבד עברי המוכר עצמו לישראל
ַדת ָעֶֽבד: (לט) ֹ֥ ד ּ֖בֹו ֲעב ֹ֥ ְך ֹלא־ַתֲעב ְך וְנְִמַּכר־ָל֑ יָך ִעָּמ֖   וְִכֽי־יָ֥מּוְך ָאִח֛
ירׂשָ ּכְ  (מ) ב יְִהֶי֣ה  ִכ֥ ְךְּכתֹוָׁש֖ ל ִעָּמ֑ ד ִעָּמְֽך: ַעד־ְׁשַנ֥ת ַהּיֵֹב֖ ֹ֥   יֲַעב

יו ִעּ֑מֹו  (מא) ְך ֖הּוא ּוָבָנ֣ ִעָּמ֔ יו יָֽׁשּובוְיָָצ֙א ֵמֽ   :וְָׁש֙ב ֶאל־ִמְׁשַּפְחּ֔תֹו וְֶאל־ֲאֻחַּז֥ת ֲאבָֹת֖
ֶרץ (מב) ם ֵמֶא֣ אִתי אָֹת֖ ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ י ֵה֔ ֶרת ָעֶֽבד: ִּכֽי־ֲעָבַד֣ יִם ֹ֥לא יִָּמְכ֖רּו ִמְמֶּכ֥   ִמְצָר֑
אָת ֵמֱאֹלֶהֽיָך: (מג) ֶרְך וְיֵָר֖ ה ֖בֹו ְּבָפ֑   ֹלא־ִתְרֶּד֥

  עבד ואמה כנענית
ֶבד וְָאָמֽה: (מד) ם ִּתְק֖נּו ֶע֥ ם ֵמֶה֥ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ם ֲאֶׁש֙ר ְסִביב ת ַהּגֹויִ֗ ְך ֵמֵא֣ ר יְִהיּו־ָל֑   וְַעְבְּדָ֥ך וֲַאָמְתָ֖ך ֲאֶׁש֣
יד )(מה ר הֹוִל֖ ם ֲאֶׁש֥ ר ִעָּמֶכ֔ ם ִּתְק֔נּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּת֙ם ֲאֶׁש֣ ים ִעָּמֶכ֙ם ֵמֶה֣ ים ַהָּגִר֤ י ַהּתֹוָׁשִב֜ ַגם ִמְּבנֵ֨ ֲאֻחָּזֽה:וְ֠ ם ַלֽ ם וְָה֥יּו ָלֶכ֖   ּו ְּבַאְרְצֶכ֑
ם ִלְבֵניֶכ֤ם ַאֲחֵריֶכ֙ם  (מו) ם אָֹת֜ םוְִהְתַנַחְלֶּת֨ ה ְלעָֹל֖ ֶׁשת ֲאֻחָּז֔ ה  ָלֶר֣ יו ֹלא־ִתְרֶּד֥ יׁש ְּבָאִח֔ ם ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ִא֣ ֵחיֶכ֤ דּו ּוְבַא֨ ֹ֑ ם ַּתֲעב ָּבֶה֣

  ס֖בֹו ְּבָפֶֽרְך: 
 ד עברי המוכר עצמו לנכריבע

ְך ֥א  (מז) ר ּתֹוָׁש֙ב ִעָּמ֔ ר ְלֵג֤ יָך ִעּ֑מֹו וְנְִמַּכ֗ ְך ָאִח֖ ְך ּוָמ֥ ר וְתֹוָׁש֙ב ִעָּמ֔ יג ַי֣ד ֵּג֤ י ַתִּׂש֗ ַחת ֵּגֽר:וְִכ֣ ֶקר ִמְׁשַּפ֥   ֹו ְלֵע֖
ּנּו: (מח) יו יְִגָאֶלֽ ד ֵמֶאָח֖ ה ִּתְהיֶה־ּ֑לֹו ֶאָח֥ ר ְּגֻאָּל֖ י נְִמַּכ֔   ַאֲחֵר֣
יָגה יָ֖דֹו (מט) ּנּו ֽאֹו־ִהִּׂש֥ ר ְּבָׂש֛רֹו ִמִּמְׁשַּפְחּ֖תֹו יְִגָאֶל֑ ּנּו ֽאֹו־ִמְּׁשֵא֧   :וְִנְגָאֽל אֹו־דֹ֞דֹו ֤אֹו ֶבן־ּדֹדֹ֙ו יְִגָאֶל֔

ל (נ) ד ְׁשַנ֣ת ַהּיֵֹב֑ ְכרֹו ֔לֹו ַע֖ הּו ִמְּׁשַנ֙ת ִהָּמ֣ י  וְִחַּׁש֙ב ִעם־קֵֹנ֔ ים ִּכיֵמ֥ ר ָׁשנִ֔ ֶסף ִמְמָּכרֹ֙ו ְּבִמְסַּפ֣ ה ֶּכ֤ ירוְָהיָ֞   יְִהֶי֥ה ִעּֽמֹו: ָׂשִכ֖
ֶסף ִמְקָנֽתֹוִאם־֥עֹוד ַרּ֖בֹות ַּבָּׁשִנ֑ים ְלִפיֶה֙ן  (נא) יב ְּגֻאָּל֔תֹו ִמֶּכ֖   :יִָׁש֣
יב ֶאת־ְּגֻאָּלֽתֹו: (נב) יו יִָׁש֖ י ָׁשנָ֔ ל וְִחַּׁשב־֑לֹו ְּכִפ֣ ר ַּבָּׁשִנ֛ים ַעד־ְׁשַנ֥ת ַהּיֵֹב֖ ט נְִׁשַא֧   וְִאם־ְמַע֞
יר (נג) ֶרְך ְלֵעיֶנֽיָך: ִּכְׂשִכ֥ ּנּֽו ְּבֶפ֖   ָׁשָנ֛ה ְּבָׁשָנ֖ה יְִהֶי֣ה ִעּ֑מֹו ֹֽלא־יְִרֶּד֥
ֶּלה (נד) ל ְּבֵא֑ ל וְִאם־ֹ֥לא יִָּגֵא֖   ֖הּוא ּוָבָנ֥יו ִעּֽמֹו: וְיָָצ֙א ִּבְׁשַנ֣ת ַהּיֵֹב֔
י יְקָֹו֥ק ֱאֹלֵהיֶכֽ  (נה) יִם ֲאִנ֖ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ אִתי אֹוָת֖ ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔   ם:ִּכֽי־ִל֤

  
  דברים פרק טו

 עבד עברי שמכרוהו בית דין
ר ְלָך֜  (יב) יָך  ִּכֽי־יִָּמֵכ֨ הָאִח֣ י ֚אֹו ָהִֽעְבִרָּי֔ ת  ָהִֽעְבִר֗ ׁש ָׁשִנ֑ים ּוַבָּׁשנָ֙ה ַהְּׁשִביִע֔ י ֵמִעָּמְֽךוֲַעָבְֽדָ֖ך ֵׁש֣ ּנּו ָחְפִׁש֖   :ְּתַׁשְּלֶח֥
ּנּו ֵריָקֽם (יג) ְך ֹ֥לא ְתַׁשְּלֶח֖ י ֵמִֽעָּמ֑ ּנּו ָחְפִׁש֖   :וְִכֽי־ְתַׁשְּלֶח֥
א (יד) ֹ֣ יָך ִּתֶּתן־ֽלֹוַהֲעֵנ֤יק ַּתֲעִני֙ק ֔לֹו ִמּצ ר ֵּבַרְכָ֛ך יְקָֹו֥ק ֱאֹלֶה֖ ָך ֲאֶׁש֧   :ְנָ֔ך ּוִמָּֽגְרְנָ֖ך ּוִמִּיְקֶב֑
י ְמַצּוְָ֛ך ֶאת (טו) ן ָאנִֹכ֧ יָך ַעל־ֵּכ֞ יִם ַוּֽיְִפְּדָ֖ך יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶה֑ ֶרץ ִמְצַר֔ יָת֙ ְּבֶא֣ ִ֙ ֶבד ָהי י ֶע֤ ה ַהּיֹֽום:וְָזַכְרָּת֗ ִּכ֣ ר ַהֶּז֖   ־ַהָּדָב֥
ְ  (טז) ָך ו י ֲאֵהְֽבָ֙ך וְֶאת־ֵּביֶת֔ ְך ִּכ֤ א ֵמִעָּמ֑ יָך ֹ֥לא ֵאֵצ֖ ר ֵאֶל֔   :ִּכי־֥טֹוב ֖לֹו ִעָּמְֽךָהיָ֙ה ִּכֽי־יֹאַמ֣
ם  (יז) ֶבד עֹוָל֑ ֶלת וְָהָי֥ה ְלָ֖ך ֶע֣ ה ְבָאזְנֹ֙ו ּוַבֶּד֔ ַע וְנַָתָּת֤ ף ַלֲאָמְתָ֖ך ַּתֲעֶׂשה־ֵּכֽןוְָלַקְחָּת֣ ֶאת־ַהַּמְרֵצ֗   :וְַא֥
ְך ֹלא (יח) ִעָּמ֔ ֲחָ֙ך אֹ֤תֹו ָחְפִׁש֙י ֵמֽ ָך ְּבַׁשֵּלֽ ה ְבֵעינֶ֗ ׁש ָׁשִנ֑ים־יְִקֶׁש֣ יר ֲעָבְֽדָ֖ך ֵׁש֣ י ִמְׁשֶנ֙ה ְׂשַכ֣ר ָׂשִכ֔ ר  ִּכ֗ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ יָך ְּבכ ּוֵבַֽרְכָ֙ך יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶה֔

  פַּתֲעֶׂשֽה: 


