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בנים רוכבים על עירים ועירים להם
 .7בר' מט:י-יא
ּומח ֵֹׁקק ִמבֵּ ין ַּרגְ לָּיו עַ ד כִּ י ָיבֹא
יהודה ְ
(י) ֹלא יָּסור ֵׁשבֶ ט ִמ ָּ
ִּשיֹלה וְ ל ֹּו יִ ְקהַּ ת עַּ ִמים:
ַּּׂשר ָּקה בְ נִּ י אֲ תֹנוֹ כִ בֵּ ס בַּ יַּיִ ן לְ בֺּׁש ֹּו
(יא) א ְֹּס ִרי ַּלגֶּפֶּ ן עִּ ירֹה וְ ל ֵּ
ובְ ַּדם ֲענָּבִ ים סותֹּ ה:
 .2זכריה ט:ט
ִהנֵּה מַּ לְ כְֵּך יָּבוֹּא לְָּך צַּ ִדיק וְ נוֹּׁשָּ ע הוא עָּ נִי וְ ֹרכֵׁב עַ ל חֲ מוֹר
וְ עַּ ל עַּ יִ ר בֶּ ן אֲ ֹּתנוֹּת:
 .3אברהם  -בר' כב:ג
וַּ י ְַּׁשכֵּ ם ַאבְ ָּרהָּ ם בַּ ב ֶֹּּקר וַּ יַּחֲ בֹּׁש אֶּ ת חֲ מֹרוֹ וַּ יִ ַּקח אֶּ ת ְׁשנֵּי
נְעָּ ָּריו ִאּת ֹּו וְ אֵּ ת יִ ְצחָּ ק בְ נ ֹּו וַּ יְ בַּ ַּקע עֲצֵּ י ֹּעלָּה וַּ י ָָּּקם וַּ ֵּילְֶּך אֶּ ל
ֹלהים:
הַּ מָּ קוֹּם אֲ ׁשֶּ ר ָאמַּ ר ל ֹּו הָּ אֱ ִ
 .4משה רבינו  -שמות ד:כ
וַּ יִ ַּקח מֹּׁשֶּ ה אֶּ ת ִא ְׁשּת ֹּו וְ אֶּ ת בָּ נָּיו וַּ י ְַּרכִ בֵּ ם עַּ ל הַ חֲ מֹר וַּ יָּׁשָּ ב
ֹלהים בְ יָּד ֹּו:
ַארצָּ ה ִמ ְצ ָּריִ ם וַּ יִ ַּקח מ ֶֹּּׁשה אֶּ ת מַּ טֵּ ה הָּ אֱ ִ
ְ
 .5בלעם  -במ' כב:כא (ובהמשך הפרק)
וַּ י ָָּּקם בִ לְ עָּ ם בַּ ב ֶֹּּקר וַּ יַּחֲ בֹּׁש אֶּ ת אֲ תֹּנ ֹּו וַּ ֵּילְֶּך עִ ם שָּ ֵּרי מוָֹּאב:
 .6אחיתפל  -שמ"ב יז:כג
וַּ אֲ ִחיתֹּ פֶּ ל ָּרָאה כִ י ֹלא נֶּעֶּ ְשתָּ ה עֲצָּ ת ֹּו וַּ יַּחֲ בֹּׁש אֶּ ת הַ חֲ מוֹר
וַּ י ָָּּקם וַּ ֵּילְֶּך אֶּ ל בֵּ ית ֹּו אֶּ ל עִ יר ֹּו וַּ יְ צַּ ו אֶּ ל בֵּ ית ֹּו וַּ יֵּחָּ נַּק וַּ יָּמָּ ת
וַּ יִ ָּקבֵּ ר בְ ֶּקבֶּ ר ָאבִ יו:
 .7שמעי בן גרא  -מל"א ב:מ
וַּ י ָָּּקם ִׁש ְמעִ י וַּ יַּחֲ בֹּׁש אֶּ ת חֲ מֹרוֹ וַּ ֵּילְֶּך גַּתָּ ה אֶּ ל ָאכִ יׁש לְ בַּ ֵּקׁש
אֶּ ת עֲבָּ ָּדיו וַּ ֵּילְֶּך ִׁש ְמעִ י וַּ יָּבֵּ א אֶּ ת עֲבָּ ָּדיו ִמגַּת:
 .8נביא בית אל  -מל"א יג:יג
וַּ יֹּאמֶּ ר אֶּ ל בָּ נָּיו ִחבְ ׁשו לִ י הַ חֲ מוֹר וַּ י ְַּחבְ ׁשו ל ֹּו הַּ חֲ מוֹּר
וַּ יִ ְרכַּב עָּ לָּיו:
 .9השונמית  -מל"ב ד:כד
וַּ ַּּתחֲ בֹּׁש הָ ָאתוֹן וַּ ּתֹּאמֶּ ר אֶּ ל ַּנע ֲָּרה ְנהַּ ג וָּ לְֵּך ַאל ַּּתעֲצָּ ר לִ י
לִ ְרכֹּב כִ י ִאם ָאמַּ ְר ִּתי לְָּך:
 .71בראשית רבה פרשה עה ד"ה ו ויהי לי
ויהי לי שור וחמור וגו'...,רבנן אמרי שור זה משוח מלחמה
(משיח בן יוסף) ,שנאמר (דברים לג) בכור שורו הדר לו,
חמור ,זה מלך המשיח ,שנאמר (זכריה ט) עני ורוכב על
חמור וגו'
 .77פרקי דרבי אליעזר " -חורב" פרק ל
השכים אברהם בבקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת
יצחק בנו עמו וחבש את החמור ,הוא שרכב עליו אברהם
הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות ,שנ' וישכם
אברהם בבקר ויחבש את חמרו ,הוא החמור שרכב עליו
משה בבאו למצרים ,שנ' ויקח משה את אשתו ואת בניו
וירכיבם על החמור ,הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו,
שנ' גילי מאד בת ציון הריעי בת ירשלם ,הנה מלכך יבוא

לך ,צדיק ונושע הוא ,עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות

 .72ברכות נו:
הרואה חמור בחלום  -יצפה לישועה ,שנאמר +זכריה ט'+

הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור.

