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 שמואל א פרק כב .1

ם ַוִיְשְמעּו  ַרת ֲעֻדלָּ ט ֶאל ְמעָּ לֵּ ם ַוִימָּ ִוד ִמשָּ ֶלְך דָּ )א( ַויֵּ
ה: מָּ יו שָּ לָּ ְרדּו אֵּ ית ָאִביו ַויֵּ ל בֵּ יו ְוכָּ  ֶאחָּ

ל ִאיש  יו כָּ לָּ ל ִאיש ֲאֶשר לֹו ֹנֶשא )ב( ַוִיְתַקְבצּו אֵּ צֹוק ְוכָּ מָּ
ר ַוִיְהיּו ִעמֹו ְכַאְרַבע  יֶהם ְלשָּ ל ִאיש ַמר ֶנֶפש ַוְיִהי ֲעלֵּ ְוכָּ

אֹות ִאיש:  מֵּ
 
 שופטים פרק יא פסוק ג .2

ֶשב ְבֶאֶרץ טֹוב ַוִיְתַלְקטּו ֶאל  יו ַויֵּ י ֶאחָּ ח ִמְפנֵּ ַוִיְבַרח ִיְפתָּ
יִקים ח ֲאנִָּשים רֵּ  ַויְֵּצאּו ִעמֹו: פ ִיְפתָּ

 
 בראשית פרק לב .3

אנּו ֶאל ָאִחיָך  )ז( ַויָֻּשבּו ַהַמְלָאִכים ֶאל ַיֲעֹקב לֵּאֹמר בָּ
אֹות ִאיש ִעמֹו: אְתָך ְוַאְרַבע מֵּ ְך ִלְקרָּ ו ְוַגם ֹהלֵּ שָּ  ֶאל עֵּ

 

 שםחזקוני בראשית  .4
 וארבע מאות איש עמו לחלוק לך כבוד.

 
 שםרד"ק בראשית  .5

ששמע שאתה בא, ואינו הולך  -ך וגם הולך לקראת
לקראתך לשלום אלא למלחמה, כי הוא בא בארבע 

 מאות איש, נראה כי להלחם עמך בא:
 
 ר' חיים פלטיאל בראשית פרק לב פסוק ז .6

)ז( וארבע מאות איש עמו. תימ' למה היה מתיירא 
יעקב מהם והלא עדינו העצני הרג ח' מאות בפעם 

לכלום ויעקב  אחת ואין גבורה נחשבת לפני יעקב
שנאבק עם המלאך איך היה ירא מד' מאות איש, 
אלא הכי פתרונו הביא עמו ד' מאות שרים שאין שר 
שלא היה אלפים איש תחת ידו והיה שר ושופט 
עליהם, וכן דרך העולם שפרשים הולכים למלחמה 

 ואין מונין את ראשי העם
 

 עשו ודוד
 
 בראשית פרק כה פסוק כה .7

ִראשֹון א הָּ ר ַוִיְקְראּו ְשמֹו  ַאְדמוִֹני ַויֵּצֵּ עָּ ֻכלֹו ְכַאֶדֶרת שֵּ
ו: שָּ  עֵּ

 
 שמואל א פרק טז .8

הּו ְוהּוא  יַנִים ְוטֹוב  ַאְדמוִֹני)יב( ַוִיְשַלח ַוְיִביאֵּ ה עֵּ ִעם ְיפֵּ
הּו ִכי ֶזה הּוא: חֵּ ק קּום ְמשָּ  ֹרִאי פ ַוֹיאֶמר ְיֹקוָּ

 
 בעל הטורים בר' כה:כה .9

ב' במסורת. ויצא הראשון אדמוני. והוא  .אדמוני
 דוד. יאדמוני עם יפה עינים )ש"א טז, יב( גב

 

ברכות יצחק 
 ל"עשו"/יעקב

 ברכות יצחק לעשו

יַח ְבִני )כד(...  ה רֵּ ְראֵּ
ֲרכֹו  ֶדה ֲאֶשר בֵּ יַח שָּ ְכרֵּ

ק:  ְיֹקוָּ
ֱאֹלִהים  )כח( ְוִיֶתן ְלָך הָּ

ִים מַּ שָּׁ ל הַּ י  ִמטַּ נֵּ ּוִמְשמַּ
ָאֶרץ ן ְוִתיֹרש: הָּׁ גָּ  ְוֹרב דָּ

)כט( ַיַעְבדּוָך ַעִמים 
ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים 
ה ְגִביר ְלַאֶחיָך  ֱהוֵּ
י ִאֶמָך  ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבנֵּ
ֲרֶכיָך  ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמבָּ

רּוְך:  בָּ

 
 
 

י ִהנֵּה ... )לט(  נֵּ ִמְשמַּ
ָאֶרץ ֶבָך  הָּׁ ִיְהֶיה מֹושָּ

ל הַּ  ִיםּוִמטַּ מַּ ל: שָּׁ עָּ  מֵּ
ְרְבָך ִתְחֶיה)מ(  ל חַּ  ְועַּ

 ְוֶאת ָאִחיָך ַתֲעֹבד 
ִריד  יָּה ַכֲאֶשר תָּ ְוהָּ
ַעל  ַרְקתָּ ֻעלֹו מֵּ ּופָּ

אֶרָך:  ַצּוָּ

 
 בראשית פרק כה .10

ֶדה  ַע ַצִיד ִאיש שָּ ו ִאיש ֹידֵּ שָּ ִרים ַוְיִהי עֵּ )כז( ַוִיְגְדלּו ַהְנעָּ
ב  ם ֹישֵּ ִלים:ְוַיֲעֹקב ִאיש תָּ  ֹאהָּ

ה ֹאֶהֶבת  ו ִכי ַצִיד ְבִפיו ְוִרְבקָּ שָּ ק ֶאת עֵּ )כח( ַוֶיֱאַהב ִיְצחָּ
 ֶאת ַיֲעֹקב:

 
 שםרש"י  .11

לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא  -יודע ציד 
היאך מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו 

 שהוא מדקדק במצות:
 

 בראשית פרק י .12
יָּה  ִיד)ט( הּוא הָּ ן יֵָּאַמר ְכִנְמֹרד ִלפְ  ִגֹבר צַּ ק ַעל כֵּ י ְיֹקוָּ נֵּ

ק: י ְיֹקוָּ  ִגבֹור ַצִיד ִלְפנֵּ
ְכּתוֹ )י( ַוְתִהי  ְמלַּ אִשית מַּ ֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַכד ְוַכְלנֵּה  רֵּ בָּ

ר:  ְבֶאֶרץ ִשְנעָּ
 

 ימיה וימלאו ח ה"ד סג רבה בראשית .13
, דמים שופך כאלו כהנא בר אבא רבי אמר, אדמוני

 שמואל) דכתיב אדמוני דוד את שמואל שראה וכיון
 אף ואמר נתיירא אדמוני והוא ויביאהו וישלח( טז א

, עינים יפה עם ה"הקב לו אמר, כעשו דמים שופך זה
 סנהדרין מדעת זה אבל הורג הוא עצמו מדעת עשו
 הורג הוא

 


