הָ עִ בְ ִרי בתנ"ך
ספר בראשית
 .1בראשית פרק יד פסוק יג
שכֵּן בְ אֵּ ֹלנֵּי ַמ ְמ ֵּרא
וַ ָּיבֹא הַ פָּ לִ יט וַ ַיגֵּד לְ ַאבְ ָּרם הָ ִעבְ ִרי וְ הּוא ֹ
הָּ אֱ מ ִֹרי אֲ ִחי אֶ ְשכֹל וַ אֲ ִחי עָּ נֵּר וְ הֵּ ם בַ ֲעלֵּי בְ ִרית ַאבְ ָּרם:
 .2בראשית פרק לט פסוק יד
וַ ִת ְק ָּרא לְ ַאנ ְֵּשי בֵּ יתָּ ּה וַ תֹאמֶ ר לָּהֶ ם לֵּאמֹר ְראּו הֵּ בִ יא לָּנּו ִאיש
עִ בְ ִרי לְ צַ חֶ ק בָּ נּו בָּ א אֵּ לַי לִ ְשכַב עִ ִמי וָּ אֶ ְק ָּרא בְ קוֹל גָּדוֹל:
 .3בראשית פרק לט פסוק יז
וַ ְת ַדבֵּ ר אֵּ לָּיו כ ְַדבָּ ִרים הָּ אֵּ לֶה לֵּאמֹר בָּ א אֵּ לַי הָּ עֶ בֶ ד הָ עִ בְ ִרי אֲ ֶשר
הֵּ בֵּ אתָּ לָּנּו לְ צַ חֶ ק בִ י:
 .4בראשית פרק מ פסוק טו
יתי ְמאּומָּ ה כִ י
כִ י ֻגנֹב ֻגנַבְ ִתי מֵּ אֶ ֶרץ הָ עִ בְ ִרים וְ גַם פֹה ֹלא עָּ ִש ִ
ָּשמּו א ִֹתי בַ בוֹר:
 .5בראשית פרק מא פסוק יב
וְ ָּשם ִא ָּתנּו נַעַ ר עִ בְ ִרי עֶ בֶ ד לְ ַשר הַ טַ בָּ ִחים וַ נְסַ פֶ ר ל ֹו וַ יִ פְ ָּתר לָּנּו
אֶ ת חֲ ֹלמֹתֵּ ינּו ִאיש כַחֲ ֹלמ ֹו פָּ תָּ ר:
 .6בראשית פרק מג פסוק לב
וַ י ִָּשימּו ל ֹו לְ בַ ד ֹו וְ לָּהֶ ם לְ בַ ָּדם וְ ל ִַמ ְצ ִרים הָּ אֹכְ לִ ים ִאת ֹו לְ בַ ָּדם כִ י
ֹלא יּוכְ לּון הַ ִמ ְצ ִרים לֶאֱ כֹל אֶ ת הָ עִ בְ ִרים לֶחֶ ם כִ י תוֹעֵּ בָּ ה ִהוא
לְ ִמ ְצ ָּריִ ם:

ספר שמות/דברים
 .7שמות פרק ב פסוק ו
וַ ִתפְ ַתח וַ ִת ְראֵּ הּו אֶ ת הַ ֶילֶד וְ ִהנֵּה נַעַ ר ֹבכֶה וַ ַת ְחמֹל עָּ לָּיו וַ תֹאמֶ ר
ִמיַלְ ֵּדי הָ עִ בְ ִרים זֶ ה:
 .8שמות פרק ב פסוק יא
וַ יְ ִהי בַ י ִָּמים הָּ הֵּ ם וַ ִיגְ ַדל מ ֶֹשה ַויֵּצֵּ א אֶ ל אֶ חָּ יו וַ י ְַרא בְ ִסבְ ֹלתָּ ם
וַ י ְַרא ִאיש ִמ ְצ ִרי מַ כֶה ִאיש עִ בְ ִרי מֵּ אֶ חָּ יו:
 .9שמות פרק ב פסוק יג
וַ יֵּצֵּ א בַ יוֹם הַ ֵּשנִי וְ ִהנֵּה ְשנֵּי אֲ נ ִָּשים עִ בְ ִרים נ ִִצים וַ יֹאמֶ ר ל ָָּּר ָּשע
לָּמָּ ה תַ כֶה ֵּרעֶ ָך:
 .11שמות פרק ה פסוק ג
ֹלשת י ִָּמים
ֹאמרּו אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ בְ ִרים נ ְִק ָּרא עָּ לֵּינּו ֵּנלֲכָּה נָּא ֶד ֶרְך ְש ֶ
וַ י ְ
בַ ִמ ְדבָּ ר וְ נִזְ בְ חָּ ה ַלה' אֱ ֹלהֵּ ינּו פֶ ן יִ פְ גָּעֵּ נּו בַ ֶדבֶ ר א ֹו בֶ חָּ ֶרב:
 .11שמות פרק ז פסוק טז
וְ ָאמַ ְר ָּת אֵּ לָּיו ה' אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ בְ ִרים ְשלָּחַ נִי אֵּ לֶיָך לֵּאמֹר ַשלַח אֶ ת
עַ ִמי וְ יַעַ בְ דֻ נִי בַ ִמ ְדבָּ ר וְ ִהנֵּה ֹלא ָּשמַ עְ ָּת עַ ד כֹה:
 .12שמות פרק ט פסוק א
וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה בֹא אֶ ל פַ ְרעֹה וְ ִדבַ ְר ָּת אֵּ לָּיו כֹה ָאמַ ר ה'
אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ בְ ִרים ַשלַח אֶ ת עַ ִמי וְ יַעַ בְ דֻ נִי:

 .15שמות פרק כא פסוק ב
כִ י ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִרי ֵּשש ָּשנִים ַי ֲעבֹד ּובַ ְשבִ עִ ת יֵּצֵּ א לַחָּ פְ ִשי
ִחנָּם:
 .16דברים פרק טו פסוק יב
ָאחיָך הָ עִ בְ ִרי א ֹו הָּ עִ בְ ִריָּה וַ עֲבָּ ְדָך ֵּשש ָּשנִים ּובַ ָּשנָּה
כִ י יִ מָּ כֵּר לְ ָך ִ
הַ ְשבִ יעִ ת ְת ַשלְ חֶ נּו חָּ פְ ִשי מֵּ עִ מָּ ְך:

ספר שמואל
 .17שמואל א פרק ד פסוק ו
ֹאמרּו מֶ ה קוֹל הַ ְתרּועָּ ה
וַ יִ ְש ְמעּו פְ לִ ְש ִתים אֶ ת קוֹל הַ ְתרּועָּ ה וַ י ְ
הַ גְ ד ֹולָּה הַ זֹאת בְ מַ חֲ נֵּה הָ עִ בְ ִרים וַ י ְֵּדעּו כִ י אֲ רוֹן ה' בָּ א אֶ ל
הַ מַ חֲ נֶה:
 .18שמואל א פרק ד פסוק ט
ִה ְתחַ זְ קּו וִ ְהיּו לַאֲ נ ִָּשים פְ לִ ְש ִתים פֶ ן ַתעַ בְ דּו לָעִ בְ ִרים כַאַ ֶשר
עָּ בְ דּו ָּלכֶם וִ ְהיִ יתֶ ם לַאֲ נ ִָּשים וְ ִנלְחַ ְמ ֶתם:
 .19שמואל א פרק יג פסוק ג
וַ יְַך י ֹונָּתָּ ן אֵּ ת נ ְִציב פְ לִ ְש ִתים אֲ ֶשר בְ גֶבַ ע וַ יִ ְש ְמעּו פְ לִ ְש ִתים
ָארץ לֵּאמֹר יִ ְש ְמעּו הָ עִ בְ ִרים:
וְ ָּשאּול ָּת ַקע בַ שוֹפָּ ר בְ כָּל הָּ ֶ
 .21שמואל א פרק יג פסוק ז
וְ עִ בְ ִרים עָּ בְ רּו אֶ ת הַ י ְַר ֵּדן אֶ ֶרץ גָּד וְ גִ לְ עָּ ד וְ ָּשאּול עו ֶֹדנּו בַ גִ לְ גָּל
וְ כָּל הָּ עָּ ם חָּ ְרדּו ַאחֲ ָּריו:
 .21שמואל א פרק יג פסוק יט
ָאמרּו פְ לִ ְש ִתים פֶ ן ַיעֲשּו
וְ חָּ ָּרש ֹלא יִ מָּ צֵּ א בְ כֹל אֶ ֶרץ יִ ְש ָּראֵּ ל כִ י ְ
הָ עִ בְ ִרים חֶ ֶרב א ֹו חֲ נִית:
 .22שמואל א פרק יד פסוק יא
ֹאמרּו פְ לִ ְש ִתים ִהנֵּה עִ בְ ִרים
וַ יִ גָּלּו ְשנֵּיהֶ ם אֶ ל מַ צַ ב פְ ל ְִש ִתים וַ י ְ
י ְֹצ ִאים ִמן הַ ח ִֹרים אֲ ֶשר ִה ְתחַ בְ אּו ָּשם:
 .23שמואל א פרק יד פסוק כא
וְ הָ עִ בְ ִרים הָּ יּו לַפְ לִ ְש ִתים כְ אֶ ְתמוֹל ִשלְ שוֹם אֲ ֶשר עָּ לּו עִ מָּ ם
בַ מַ חֲ נֶה סָּ בִ יב וְ גַם הֵּ מָּ ה לִ ְהיוֹת עִ ם יִ ְש ָּראֵּ ל אֲ ֶשר עִ ם ָּשאּול
וְ י ֹונָּתָּ ן:
 .24שמואל א פרק כט פסוק ג
ֹאמרּו ָּש ֵּרי פְ לִ ְש ִתים מָּ ה הָ עִ ְב ִרים הָּ אֵּ לֶה וַ יֹאמֶ ר ָאכִ יש אֶ ל
וַ י ְ
ָּש ֵּרי פְ לִ ְש ִתים הֲ לוֹא זֶ ה ָּדוִ ד עֶ בֶ ד ָּשאּול מֶ לְֶך יִ ְש ָּראֵּ ל אֲ ֶשר הָּ יָּה
אתי ב ֹו ְמאּומָּ ה ִמיוֹם נָּפְ ל ֹו
ִא ִתי זֶ ה י ִָּמים א ֹו זֶ ה ָּשנִים וְ ֹלא מָּ צָּ ִ
עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה:

ספרי נביאים
 .25ירמיהו פרק לד פסוק ט
לְ ַשלַח ִאיש אֶ ת עַ בְ ד ֹו וְ ִאיש אֶ ת ִשפְ חָּ ת ֹו הָ עִ בְ ִרי וְ הָּ עִ בְ ִריָּה
ָאחיהּו ִאיש:
יהּודי ִ
ִ
חָּ פְ ִשים לְבִ לְ ִתי עֲבָּ ד בָּ ם בִ

 .13שמות פרק ט פסוק יג
וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה הַ ְשכֵּם בַ ב ֶֹקר וְ ִה ְתיַצֵּ ב לִ פְ נֵּי פַ ְרעֹה וְ ָאמַ ְר ָּת
אֵּ לָּיו כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ ְב ִרים ַשלַח אֶ ת עַ ִמי וְ יַעַ בְ דֻ נִי:

 .26ירמיהו פרק לד פסוק יד
ָאחיו הָ עִ בְ ִרי אֲ ֶשר יִ מָּ כֵּר לְָך
ִמ ֵּקץ ֶשבַ ע ָּשנִים ְתשַ לְ חּו ִאיש אֶ ת ִ
וַ עֲבָּ ְדָך ֵּשש ָּשנִים וְ ִשל ְַחת ֹו חָּ פְ ִשי מֵּ עִ מָּ ְך וְ ֹלא ָּש ְמעּו אֲ בוֹתֵּ יכֶם
אֵּ לַי וְ ֹלא ִהטּו אֶ ת ָאזְ נָּם:

 .14שמות פרק י פסוק ג
ָאמר ה' אֱ ֹלהֵּ י
ֹאמרּו אֵּ לָּיו כֹה ַ
וַ ָּיבֹא מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן אֶ ל פַ ְרעֹה וַ י ְ
הָ עִ בְ ִרים עַ ד מָּ תַ י מֵּ ַא ְנ ָּת לֵּעָּ נֹת ִמפָּ נָּי ַשלַח עַ ִמי וְ יַעַ בְ דֻ נִי:

 .27יונה פרק א פסוק ט
וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵּיהֶ ם עִ בְ ִרי ָאנֹכִ י וְ אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵּ י הַ ָּשמַ יִ ם אֲ נִי י ֵָּּרא
אֲ ֶשר עָּ ָּשה אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת הַ יַבָּ ָּשה:

 .28רש"י בראשית יד:יג
העברי  -שבא מעבר הנהר:
 .29רש"י לט:יד ד"ה עברי
עברי  -מעבר הנהר ,מבני עבר:
 .31שפתי חכמים בר' לט:יד סק"ה
ה (ג"א) ,אף על גב דלעיל פרשת לך לך בפסוק (י"ד י"ג)
ויגד לאברם העברי ,פירש רש"י (שם ד"ה העברי) שבא
מעבר הנהר לבד ,ולא פירש מבני בניו של עבר ,יש לומר
כיון שאברהם עצמו בא משם די לו במה שבא מעבר
הנהר ,אבל בזרעו לא די זה ,שהם לא באו מעבר הנהר
איצטריכו שניהם ,וכן במה שהם מבני עבר לא די דלמה
יתייחסו לעבר ולא לשם:
 .31רשב"ם שמות פרק ה פסוק ג
(ג) ויאמרו אלהי העברים וגו'  -כלומר עם ישראל מעבר
הנהר באו לגור הנה ,וזהו אלהי בני עבר הנהר והן עמו
וצריכין לעובדו וגו' פן יפגענו וגו':
 .32אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרק ה פסוק ג
(ג) ויאמרו זה השם הוא אלהי העברים שהיו יודעים
והוא אברהם הנקרא עברי ,ויצחק בנו ,ויעקב ובניו
כאשר אפרש בפסוק כי תקנה עבד עברי (שמות כא ,ב).

