
 בתנ"ך ָהִעְבִרי
 

 ספר בראשית
 

 יג פסוק יד פרק בראשית .1
ֹבא ִליט ַויָּ ד ַהפָּ ם ַוַיגֵּ ן ְוהּוא יָהִעְבִר  ְלַאְברָּ י ֹשכֵּ ֹלנֵּ א ְבאֵּ  ַמְמרֵּ

ֱאֹמִרי נֵּר ַוֲאִחי ֶאְשֹכל ֲאִחי הָּ ם עָּ י ְוהֵּ ם ְבִרית ַבֲעלֵּ  : ַאְברָּ
 
 יד פסוק לט פרק בראשית .2

א י ַוִתְקרָּ ּה ְלַאְנשֵּ יתָּ ֶהם ַוֹתאֶמר בֵּ ִביא ְראּו לֵּאֹמר לָּ נּו הֵּ  ִאיש לָּ
נּו ְלַצֶחק ִעְבִרי א בָּ ַלי בָּ א יִעִמ  ִלְשַכב אֵּ ֶאְקרָּ דֹול ְבקֹול וָּ  : גָּ

 
 יז פסוק לט פרק בראשית .3

ר יו ַוְתַדבֵּ לָּ ִרים אֵּ ֶלה ַכְדבָּ אֵּ א לֵּאֹמר הָּ ַלי בָּ ֶעֶבד אֵּ  ֲאֶשר ָהִעְבִרי הָּ
אתָּ  בֵּ נּו הֵּ  : ִבי ְלַצֶחק לָּ

 
 טו פסוק מ פרק בראשית .4

ֶאֶרץ ֻגַנְבִתי ֻגֹנב ִכי ִשיִת  ֹלא ֹפה ְוַגם ָהִעְבִרים מֵּ ה יעָּ  ִכי ְמאּומָּ
מּו  : ַבבֹור ֹאִתי שָּ

 
 יב פסוק מא פרק בראשית .5

ם נּו ְושָּ ִחים ְלַשר ֶעֶבד ִעְבִרי ַנַער ִאתָּ ר לוֹ  ַוְנַסֶפר ַהַטבָּ נּו ַוִיְפתָּ  לָּ
ינּו ֶאת ר ַכֲחֹלמוֹ  ִאיש ֲחֹלֹמתֵּ תָּ  : פָּ

 
 לב פסוק מג פרק בראשית .6

ִשימּו ֶהם ְלַבדוֹ  לוֹ  ַויָּ םלְ  ְולָּ ֹאְכִלים ְוַלִמְצִרים ַבדָּ ם ִאתוֹ  הָּ  ִכי ְלַבדָּ
ה ִכי ֶלֶחם ָהִעְבִרים ֶאת ֶלֱאֹכל ַהִמְצִרים יּוְכלּון ֹלא בָּ  ִהוא תֹועֵּ

ִים  : ְלִמְצרָּ
 

 /דבריםספר שמות
 

 ו פסוק ב פרק שמות .7
הּו ַוִתְפַתח יו ַוַתְחֹמל ֹבֶכה ַנַער ְוִהנֵּה ַהֶיֶלד ֶאת ַוִתְראֵּ לָּ  ֹתאֶמרוַ  עָּ
י  : ֶזה ָהִעְבִרים ִמַיְלדֵּ

 
 יא פסוק ב פרק שמות .8

ם ַביִָּמים ַוְיִהי הֵּ א ֹמֶשה ַוִיְגַדל הָּ צֵּ יו ֶאל ַויֵּ ם ַוַיְרא ֶאחָּ  ְבִסְבֹלתָּ
יו ִעְבִרי ִאיש ַמֶכה ִמְצִרי ִאיש ַוַיְרא ֶאחָּ  : מֵּ

 
 יג פסוק ב פרק שמות .9

א צֵּ ִני ַביֹום ַויֵּ יְש  ְוִהנֵּה ַהשֵּ ִשים נֵּ ע ַוֹיאֶמר ִנִצים ִעְבִרים ֲאנָּ שָּ רָּ  לָּ
ה ֶעָך ַתֶכה לָּמָּ  : רֵּ

 
 ג פסוק ה פרק שמות .11

י ַוֹיאְמרּו א ָהִעְבִרים ֱאֹלהֵּ ינּו ִנְקרָּ לֵּ ה עָּ  יִָּמים ְשֹלֶשת ֶדֶרְך נָּא נֵּלֲכָּ
ר ה ַבִמְדבָּ ינּו ה'לַ  ְוִנְזְבחָּ נּו ֶפן ֱאֹלהֵּ עֵּ  : ֶרבֶבחָּ  אוֹ  ַבֶדֶבר ִיְפגָּ

 
 טז פסוק ז פרק שמות .11

יו ְוָאַמְרתָּ  לָּ י ה' אֵּ ַחִני ָהִעְבִרים ֱאֹלהֵּ ֶליָך ְשלָּ  ֶאת ַשַלח לֵּאֹמר אֵּ
ר ְוַיַעְבֻדִני ַעִמי ַמְעתָּ  ֹלא ְוִהנֵּה ַבִמְדבָּ  : ֹכה ַעד שָּ

 
 א פסוק ט פרק שמות .12

יו ְוִדַבְרתָּ  ַפְרֹעה ֶאל ֹבא ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר לָּ  ה' ָאַמר ֹכה אֵּ
י  : ְוַיַעְבֻדִני ַעִמי ֶאת ַשַלח ָהִעְבִרים ֱאֹלהֵּ

 
 יג פסוק ט פרק שמות .13

ם ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר ב ַבֹבֶקר ַהְשכֵּ י ְוִהְתַיצֵּ  ְוָאַמְרתָּ  ַפְרֹעה ִלְפנֵּ
יו לָּ י ה' ָאַמר ֹכה אֵּ  : ְוַיַעְבֻדִני ַעִמי ֶאת ַשַלח ָהִעְבִרים ֱאֹלהֵּ

 
 ג פסוק י קפר שמות .14

ֹבא יו ַוֹיאְמרּו ַפְרֹעה ֶאל ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה ַויָּ לָּ י ה' ָאַמר ֹכה אֵּ  ֱאֹלהֵּ
ַתי ַעד ָהִעְבִרים ַאְנתָּ  מָּ ֹנת מֵּ עָּ י לֵּ נָּ  : ְוַיַעְבֻדִני ַעִמי ַשַלח ִמפָּ

 

 ב פסוק כא פרק שמות .15
ש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ִכי ִנים שֵּ ְפִשי איֵּצֵּ  ּוַבְשִבִעת ַיֲעֹבד שָּ  ַלחָּ

 : ִחנָּם
 

 יב פסוק טו פרק דברים .16
ר ִכי כֵּ ִעְבִריָּה אוֹ  ָהִעְבִרי ָאִחיָך ְלָך ִימָּ ְדָך הָּ ש ַוֲעבָּ ִנים שֵּ נָּה שָּ  ּוַבשָּ

ְפִשי ְתַשְלֶחנּו ַהְשִביִעת ְך חָּ ִעמָּ  : מֵּ
 

 ספר שמואל
 

 ו פסוק ד פרק א שמואל .17
ההַ  קֹול ֶאת ְפִלְשִתים ַוִיְשְמעּו ה קֹול ֶמה ַוֹיאְמרּו ְתרּועָּ  ַהְתרּועָּ
ְדעּו ָהִעְבִרים ְבַמֲחנֵּה ַהֹזאת ַהְגדֹולָּה א ה' ֲארֹון ִכי ַויֵּ  ֶאל בָּ
 : ַהַמֲחֶנה

 
 ט פסוק ד פרק א שמואל .18

 ַכַאֶשר ָלִעְבִרים ַתַעְבדּו ֶפן ְפִלְשִתים ַלֲאנִָּשים ִוְהיּו ִהְתַחְזקּו
ְבדּו ֶכם עָּ  : ְוִנְלַחְמֶתם ַלֲאנִָּשים ְהִייֶתםוִ  לָּ

 
 ג פסוק יג פרק א שמואל .19
ן ַוַיְך ת יֹונָּתָּ  ְפִלְשִתים ַוִיְשְמעּו ְבֶגַבע ֲאֶשר ְפִלְשִתים ְנִציב אֵּ

אּול ַקע ְושָּ ר תָּ ל ַבשֹופָּ ָאֶרץ ְבכָּ  : ָהִעְבִרים ִיְשְמעּו לֵּאֹמר הָּ
 

 ז פסוק יג פרק א שמואל .21
ְברּו ְוִעְבִרים ן ֶאת עָּ ד ֶאֶרץ ַהַיְרדֵּ ד גָּ אּול ְוִגְלעָּ  ַבִגְלגָּל עֹוֶדנּו ְושָּ

ל ם ְוכָּ עָּ ְרדּו הָּ יו חָּ  : ַאֲחרָּ
 

 יט פסוק יג פרק א שמואל .21
ש רָּ א ֹלא ְוחָּ צֵּ ל ֶאֶרץ ְבֹכל ִימָּ אֵּ  ַיֲעשּו ֶפן ְפִלְשִתים ָאְמרּו ִכי ִיְשרָּ

 : ֲחִנית אוֹ  ֶחֶרב ָהִעְבִרים
 

 יא פסוק יד פרק א שמואל .22
לּו  ִעְבִרים ִהנֵּה ְפִלְשִתים ַוֹיאְמרּו ְפִלְשִתים ַמַצב ֶאל ְשנֵּיֶהם ַוִיגָּ

ם ִהְתַחְבאּו ֲאֶשר ַהֹחִרים ִמן ֹיְצִאים  : שָּ
 

 כא פסוק יד פרק א שמואל .23
יּו ְוָהִעְבִרים לּו ֲאֶשר ִשְלשֹום ְכֶאְתמֹול ַלְפִלְשִתים הָּ ם עָּ  ִעמָּ

ִביב ַמֲחֶנהבַ  ה ְוַגם סָּ מָּ ל ִעם ִלְהיֹות הֵּ אֵּ אּול ִעם ֲאֶשר ִיְשרָּ  שָּ
ן  : ְויֹונָּתָּ

 
 ג פסוק כט פרק א שמואל .24

י ַוֹיאְמרּו רֵּ ה ְפִלְשִתים שָּ ֶלה ָהִעְבִרים מָּ אֵּ  ֶאל ָאִכיש ַוֹיאֶמר הָּ
י רֵּ ִוד ֶזה ֲהלֹוא ְפִלְשִתים שָּ אּול ֶעֶבד דָּ ל ֶמֶלְך שָּ אֵּ יָּה ֲאֶשר ִיְשרָּ  הָּ
ִנים ֶזה אוֹ  יִָּמים ֶזה ִאִתי אִתי ְוֹלא שָּ צָּ ה בוֹ  מָּ ְפלוֹ  ִמיֹום ְמאּומָּ  נָּ

 :ַהֶזה ַהיֹום ַעד
 

 ספרי נביאים
 

 ט פסוק לד פרק ירמיהו .25
תוֹ  ֶאת ְוִאיש ַעְבדוֹ  ֶאת ִאיש ְלַשַלח ִעְבִריָּה ָהִעְבִרי ִשְפחָּ  ְוהָּ

ְפִשים ד ְלִבְלִתי חָּ ם ֲעבָּ  : ִאיש ָאִחיהּו ִביהּוִדי בָּ
 

 יד פסוק לד פרק ירמיהו .26
ץ ִנים ֶשַבע ִמקֵּ ר ֲאֶשר ָהִעְבִרי ָאִחיו ֶאת ִאיש ְתַשְלחּו שָּ כֵּ  ְלָך ִימָּ

ְדָך ש ַוֲעבָּ ִנים שֵּ ְפִשי ְוִשַלְחתוֹ  שָּ ְך חָּ ִעמָּ ְמעּו ְוֹלא מֵּ יֶכם שָּ  ֲאבֹותֵּ
ַלי  : ָאְזנָּם ֶאת ִהטּו ְוֹלא אֵּ

 
 ט פסוק א פרק נהיו .27

יֶהם ַוֹיאֶמר י ה' ְוֶאת ָאֹנִכי ִעְבִרי ֲאלֵּ ַמִים ֱאֹלהֵּ א ֲאִני ַהשָּ רֵּ  יָּ
ה ֲאֶשר שָּ ה ְוֶאת ַהיָּם ֶאת עָּ שָּ  : ַהַיבָּ

  



 
 יד:יג בראשית י"רש .28

 : הנהר מעבר שבא - העברי
 

 רש"י לט:יד ד"ה עברי .29
 : עבר מבני, הנהר מעבר - עברי

 
 ק"הבר' לט:יד ס חכמים שפתי .31
( ג"י ד"י) בפסוק לך לך פרשת דלעיל גב על אף(, א"ג) ה

 שבא( העברי ה"ד שם) י"רש פירש, העברי לאברם ויגד
 לומר יש, עבר של בניו מבני פירש ולא, לבד הנהר מעבר

 מעבר שבא במה לו די משם בא עצמו שאברהם כיון
 הנהר מעבר באו לא שהם, זה די לא בזרעו אבל, הנהר

 דלמה די לא עבר מבני שהם במה וכן, שניהם איצטריכו
 : לשם ולא לעבר יתייחסו

 
 ג פסוק ה פרק שמות ם"רשב .31

 מעבר ישראל עם כלומר -' וגו העברים אלהי ויאמרו( ג)
 עמו והן הנהר עבר בני אלהי וזהו, הנה לגור באו הנהר

 ':וגו יפגענו פן' וגו לעובדו וצריכין
 

 ג וקפס ה פרק( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן .32
 יודעים שהיו העברים אלהי הוא השם זה ויאמרו( ג)

 ובניו ויעקב, בנו ויצחק, עברי הנקרא אברהם והוא
 (.ב, כא שמות) עברי עבד תקנה כי בפסוק אפרש כאשר

 


