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 400איש
 .1שמואל א פרק כב
(א) וַ ֵּילְֶך ָּדוִ ד ִמשָּ ם וַ יִ מָּ לֵּט אֶ ל ְמעָּ ַרת עֲדֻ לָּם וַ יִ ְש ְמעּו
אֶ חָּ יו וְ כָּל בֵּ ית ָאבִ יו וַ י ְֵּרדּו אֵּ לָּיו שָּ מָּ ה:
(ב) וַ יִ ְת ַקבְ צּו אֵּ לָּיו כָּל ִאיש מָּ צוֹק וְ כָּל ִאיש אֲ שֶ ר ל ֹו נֹשֶ א
ַארבַ ע
וְ כָּל ִאיש מַ ר נֶפֶ ש וַ יְ ִהי ֲעלֵּיהֶ ם לְ שָּ ר וַ יִ ְהיּו עִ מ ֹו כְ ְ
מֵּ אוֹת ִאיש:
 .2שופטים פרק יא פסוק ג
וַ יִ בְ ַרח יִ פְ ָּתח ִמפְ נֵּי אֶ חָּ יו וַ יֵּשֶ ב בְ אֶ ֶרץ טוֹב וַ יִ ְתל ְַקטּו אֶ ל
יקים וַ י ְֵּצאּו עִ מוֹ :פ
יִ פְ ָּתח אֲ נ ִָּשים ֵּר ִ
 .3בראשית פרק לב
ָאחיָך
(ז) וַ יָּשֻ בּו הַ מַ לְ ָאכִ ים אֶ ל ַי ֲעקֹב לֵּאמֹר בָּ אנּו אֶ ל ִ
ַארבַ ע מֵּ אוֹת ִאיש עִ מוֹ:
אתָך וְ ְ
הלְֵּך לִ ְק ָּר ְ
אֶ ל עֵּ שָּ ו וְ גַם ֹ
 .4חזקוני בראשית שם
וארבע מאות איש עמו לחלוק לך כבוד.

ברכות יצחק
ל"עשו"/יעקב
(כד)ְ ...ראֵּ ה ֵּריחַ בְ ִני
כְ ֵּריחַ ָּש ֶדה אֲ ֶשר בֵּ ֲרכ ֹו
יְ קֹוָּ ק:
ֹלהים
(כח) וְ יִ ֶתן לְ ָך הָּ אֱ ִ
ּומ ְשמַּ נֵּי
ִמטַּ ל הַּ ָּׁשמַּ יִ ם ִ
ָארץ וְ רֹב ָּדגָּן וְ ִתירֹש:
הָּׁ ֶ
(כט) יַעַ בְ דּוָך עַ ִמים
וְ יִ ְש ַתחֲ וּו לְ ָך לְ אֻ ִמים
הֱ וֵּ ה גְ בִ יר לְ ַאחֶ יָך
וְ יִ ְש ַתחֲ וּו לְ ָך בְ נֵּי ִאמֶ ָך
ּומבָּ ֲרכֶיָך
א ְֹר ֶריָך ָארּור ְ
בָּ רּוְך:

ברכות יצחק לעשו

(לט) ִ ...הנֵּה ִמ ְשמַּ נֵּי
ָארץ יִ ְהיֶה מו ָֹּשבֶ ָך
הָּׁ ֶ
ּומ ַּטל הַּ ָּׁשמַּ יִ ם מֵּ עָּ ל:
ִ
(מ) וְ עַּ ל חַּ ְרבְ ָך ִת ְחיֶה
ָאחיָך ַת ֲעבֹד
וְ אֶ ת ִ
ָּת ִריד
וְ הָּ יָּה כַ אֲ ֶשר
מֵּ עַ ל
עֻל ֹו
ּופָּ ַר ְק ָּת
ארָך:
צַ ּוָּ ֶ

 .10בראשית פרק כה
(כז) וַ יִ גְ ְדלּו הַ נְ עָּ ִרים וַ יְ ִהי עֵּ ָּשו ִאיש י ֵֹּדעַ צַ יִ ד ִאיש ָּש ֶדה
וְ ַי ֲעקֹב ִאיש ָּתם י ֵֹּשב אֹהָּ לִ ים:
(כח) וַ יֶאֱ הַ ב יִ ְצחָּ ק אֶ ת עֵּ ָּשו כִ י צַ יִ ד בְ פִ יו וְ ִרבְ ָּקה אֹהֶ בֶ ת
אֶ ת ַי ֲעקֹב:

 .5רד"ק בראשית שם
וגם הולך לקראתך  -ששמע שאתה בא ,ואינו הולך
לקראתך לשלום אלא למלחמה ,כי הוא בא בארבע
מאות איש ,נראה כי להלחם עמך בא:

 .11רש"י שם
יודע ציד  -לצוד ולרמות את אביו בפיו ,ושואלו אבא
היאך מעשרין את המלח ואת התבן ,כסבור אביו
שהוא מדקדק במצות:

 .6ר' חיים פלטיאל בראשית פרק לב פסוק ז
(ז) וארבע מאות איש עמו .תימ' למה היה מתיירא
יעקב מהם והלא עדינו העצני הרג ח' מאות בפעם
אחת ואין גבורה נחשבת לפני יעקב לכלום ויעקב
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

 .12בראשית פרק י
(ט) הּוא הָּ יָּה גִ בֹר צַּ יִ ד לִ פְ נֵּי יְ קֹוָּ ק עַ ל כֵּ ן יֵָּאמַ ר כְ נִ ְמרֹד
גִ בוֹר צַ יִ ד לִ פְ נֵּי יְ קֹוָּ ק:
אשית מַּ ְמלַּכְ ּתוֹ בָּ בֶ ל וְ אֶ ֶרְך וְ אַ כַד וְ כַ לְ נֵּה
(י) וַ ְת ִהי ֵּר ִ
בְ אֶ ֶרץ ִשנְעָּ ר:

עשו ודוד
 .7בראשית פרק כה פסוק כה
ַאדמוֹנִ י כֻל ֹו כְ אַ ֶד ֶרת שֵּ עָּ ר וַ יִ ְק ְראּו ְשמ ֹו
וַ יֵּצֵּ א הָּ ִראשוֹן ְ
עֵּ שָּ ו:
 .8שמואל א פרק טז
ַאדמוֹנִ י עִ ם יְ פֵּ ה עֵּ ינַיִ ם וְ טוֹב
(יב) וַ יִ ְשלַח וַ יְ בִ יאֵּ הּו וְ הּוא ְ
ר ִֹאי פ וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָּ ק קּום ְמשָּ חֵּ הּו כִ י זֶ ה הּוא:
 .9בעל הטורים בר' כה:כה
אדמוני .ב' במסורת .ויצא הראשון אדמוני .והוא
אדמוני עם יפה עינים (ש"א טז ,יב) גבי דוד.

 .13בראשית רבה סג ד"ה ח וימלאו ימיה
אדמוני ,אמר רבי אבא בר כהנא כאלו שופך דמים,
וכיון שראה שמואל את דוד אדמוני דכתיב (שמואל
א טז) וישלח ויביאהו והוא אדמוני נתיירא ואמר אף
זה שופך דמים כעשו ,אמר לו הקב"ה עם יפה עינים,
עשו מדעת עצמו הוא הורג אבל זה מדעת סנהדרין
הוא הורג

