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 בנים רוכבים על עירים ועירים להם
 

 יא-י:מט' בר .7
ֶבט יָּסור ֹלא( י) ה שֵׁ ק ִמיהודָּ ין ּוְמֹחקֵׁ יו ִמבֵּ ְגלָּ י ַעד רַּ  ָיֹבא כִּ

יֹלה ת ְולוֹּ  שִּ ִמים ִיְקהַּ  :עַּ
ְסִרי( יא) ן אֹּ פֶּ גֶּ יֹרה לַּ ה עִּ קָּ י ְולַּּׂשרֵּ ס ֲאֹתנוֹ  ְבנִּ ִין ִכבֵּ יַּ ׁשוֹּ  בַּ  ְלבֺּ

ם ִבים וְבדַּ ה ֲענָּ  :סותֹּ

 

 זכריה ט:ט .2
ְך ִהנֵּה ְלכֵּ בוֹּא מַּ ְך יָּ ִדיק לָּ ע צַּ ׁשָּ ִני הוא ְונוֹּ ב עָּ  ֲחמוֹר ַעל ְוֹרכֵׁ
ל ִיר ְועַּ ן עַּ נוֹּת בֶּ  :ֲאתֹּ

 

 ג:כב' בר - אברהם .3
ם יְַּׁשכֵּ ם וַּ הָּ ר ַאְברָּ בֹּקֶּ ֲחבֹּׁש בַּ יַּ ת וַּ ח ֲחֹמרוֹ  אֶּ ִיקַּ ת וַּ  ְׁשנֵּי אֶּ

יו רָּ ת ִאּתוֹּ  ְנעָּ ק ְואֵּ ע ְבנוֹּ  ִיְצחָּ קַּ ְיבַּ י וַּ ה ֲעצֵּ לָּ ם עֹּ יָּקָּ ְך וַּ לֶּ יֵּ ל וַּ   אֶּ
קוֹּם מָּ ר הַּ ר ֲאׁשֶּ ֱאֹלִהים לוֹּ  ָאמַּ  :הָּ

 

 כ:ד שמות - רבינו משה .4
ח ִיקַּ ה וַּ ׁשֶּ ת מֹּ ת ִאְׁשּתוֹּ  אֶּ נָּיו ְואֶּ ם בָּ ְרִכבֵּ יַּ ל וַּ ב ַהֲחֹמר עַּ יָּׁשָּ  וַּ

ה ִים ַאְרצָּ ח ִמְצרָּ ִיקַּ ה וַּ ׁשֶּ ת מֹּ ה אֶּ טֵּ ֱאֹלִהים מַּ  :ְביָּדוֹּ  הָּ
 

 (הפרק ובהמשך) כא:כב' במ - בלעם .5
ם יָּקָּ ם וַּ ר ִבְלעָּ בֹּקֶּ יֲַּחבֹּׁש בַּ ת וַּ נוֹּ  אֶּ ְך ֲאתֹּ יֵּלֶּ י ִעם וַּ רֵּ  :מוָֹּאב שָּ

 

 כג:יז ב"שמ - אחיתפל .6
ל פֶּ ֲאִחיתֹּ ָאה וַּ ה ֹלא ִכי רָּ ְשתָּ תוֹּ  נֶּעֶּ ֲחבֹּׁש ֲעצָּ יַּ ת וַּ  ַהֲחמוֹר אֶּ

ם יָּקָּ ְך וַּ יֵּלֶּ ל וַּ יתוֹּ  אֶּ ל בֵּ ו ִעירוֹּ  אֶּ ְיצַּ ל וַּ יתוֹּ  אֶּ נַּק בֵּ חָּ יֵּ ת וַּ יָּמָּ   וַּ
ר בֵּ ִיקָּ ר וַּ בֶּ  :ָאִביו ְבקֶּ

 

 מ:ב א"מל - גרא בן שמעי .7
ם יָּקָּ יֲַּחבֹּׁש ִׁשְמִעי וַּ ת וַּ יֵּלְֶּך ֲחֹמרוֹ אֶּ ה וַּ תָּ ל גַּ ׁש ָאִכיׁש אֶּ קֵּ  ְלבַּ

ת יו אֶּ דָּ ְך ֲעבָּ לֶּ יֵּ א ִׁשְמִעי וַּ יָּבֵּ ת וַּ יו אֶּ דָּ ת ֲעבָּ  :  ִמגַּ
 

 יג:יג א"מל -  אל בית נביא .8
ר יֹּאמֶּ ל וַּ נָּיו אֶּ יְַּחְבׁשו ַהֲחמוֹר ִלי ִחְבׁשו בָּ ר לוֹּ  וַּ ֲחמוֹּ  הַּ
ב ִיְרכַּ יו וַּ לָּ  :עָּ

 

 כד:ד ב"מל - השונמית .9
ֲחבֹּׁש ּתַּ ר ָהָאתוֹן וַּ אמֶּ ּתֹּ ל וַּ ה אֶּ ֲערָּ ג נַּ ְך ְנהַּ לֵּ ר ַאל וָּ ֲעצָּ  ִלי ּתַּ

ְרִּתי ִאם ִכי ִלְרכֹּב  :לְָּך ָאמַּ
 

 לי ויהי ו ה"ד עה פרשה רבה בראשית .71
 מלחמה משוח זה שור אמרי רבנן',...וגו וחמור שור לי ויהי

, לו הדר שורו בכור( לג דברים) שנאמר(, יוסף בן משיח)
 על ורוכב עני( ט זכריה) שנאמר, המשיח מלך זה, חמור
 ' וגו חמור

 

 ל פרק" חורב" - אליעזר דרבי פרקי .77
 ואת אליעזר ואת ישמעאל את ולקח בבקר אברהם השכים

 אברהם עליו שרכב הוא, החמור את וחבש עמו בנו יצחק
 וישכם' שנ, השמשות בין שנבראת האתון בן החמור הוא

 עליו שרכב החמור הוא, חמרו את ויחבש בבקר אברהם
 בניו ואת אשתו את משה ויקח' שנ, למצרים בבאו משה

, עליו לרכוב דוד בן שעתיד החמור הוא, החמור על וירכיבם
 יבוא מלכך הנה, ירשלם בת הריעי ציון בת מאד גילי' שנ
 אתנות בן עיר ועל חמור על ורכב עני, הוא ונושע צדיק, לך

 

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

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


