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במדבר פרק כב
ר  ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ם ְוַאְך ֶאת ַהּדָ ים קוּם לְֵך ִאּתָ אוּ ָהֲאנָׁשִ ְלָעם לְַילָה ַויֹּאֶמר לֹו ִאם ִלְקרֹא ְלךָ ּבָ )כ( ַויָּבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ

י הֹולְֵך  ַחר ַאף ֱאלִֹהים ּכִ ֵרי מֹוָאב: )כב( ַויִּ ּבֶֹקר ַויֲַּחבֹׁש ֶאת ֲאתֹנֹו ַויֵּלְֶך ִעם שָׂ ְלָעם ּבַ ה: )כא( ַויָָּקם ּבִ ֵאלֶיךָ אֹתֹו ַתֲעשֶׂ

ב  ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ ִנּצָ נֵי ְנָעָריו ִעּמֹו: )כג( ַוּתֵ ָטן לֹו ְוהוּא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו וּׁשְ ֶרְך ְלשָׂ ּדֶ ב ַמְלַאְך ה’ ּבַ ּצֵ ְתיַ הוּא ַויִּ

ֶרְך: )כד( ַויֲַּעמֹד  ְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהּדָ ֶדה ַויְַּך ּבִ ּשָׂ לְֶך ּבַ ֶרְך ַוּתֵ ט ָהָאתֹון ִמן ַהּדֶ יָדֹו ַוּתֵ לוָּפה ּבְ ֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּדֶ ּבַ

ְלַחץ ֶאת  יר ַוּתִ ּלֵָחץ ֶאל ַהּקִ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ ַוּתִ ָרִמים ּגֵָדר ִמּזֶה ְוגֵָדר ִמּזֶה: )כה( ַוּתֵ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ַמְלַאְך ה’ ּבְ

יִָמין  ִלְנטֹות  ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָצר  ָמקֹום  ּבְ ַויֲַּעמֹד  ֲעבֹור  ה’  ַמְלַאְך  ַויֹּוֶסף  )כו(  ְלַהּכָֹתּה:  ַויֶֹּסף  יר  ַהּקִ ֶאל  ְלָעם  ּבִ ֶרגֶל 

ח  ְפּתַ ל: )כח( ַויִּ ּקֵ ּמַ ְלָעם ַויְַּך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ַחר ַאף ּבִ ְלָעם ַויִּ ַחת ּבִ ץ ּתַ ְרּבַ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ ַוּתִ מֹאול: )כז( ַוּתֵ וּשְׂ

י ִהְתַעּלְַלּתְ  ְלָעם לָָאתֹון ּכִ לֹׁש ְרגִָלים: )כט( ַויֹּאֶמר ּבִ יַתִני ֶזה ׁשָ י ִהּכִ יִתי ְלךָ ּכִ י ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעשִׂ ה’ ֶאת ּפִ

ר ָרַכְבּתָ ָעלַי ֵמעֹוְדךָ ַעד  ְלָעם ֲהלֹוא ָאנִֹכי ֲאתְֹנךָ ֲאׁשֶ יְך: )ל( ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ּבִ ה ֲהַרְגּתִ י ַעּתָ יִָדי ּכִ י לוּ יֶׁש ֶחֶרב ּבְ ּבִ

י לֲַעשֹׂות ְלךָ ּכֹה ַויֹּאֶמר לֹא: ְנּתִ ן ִהְסּכַ ַהיֹּום ַהּזֶה ַהַהְסּכֵ

יו: )לב( ַויֹּאֶמר  חוּ ְלַאּפָ ּתַ ׁשְ ּקֹד ַויִּ יָדֹו ַויִּ ֻלָפה ּבְ ֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּדֶ ב ּבַ )לא( ַוְיגַל ה’ ֶאת ֵעינֵי ִבְלָעם ַויְַּרא ֶאת ַמְלַאְך ה’ ִנּצָ

י: ֶרְך ְלנְֶגּדִ י יַָרט ַהּדֶ ָטן ּכִ לֹוׁש ְרגִָלים ִהּנֵה ָאנִֹכי יָָצאִתי ְלשָׂ יָת ֶאת ֲאתְֹנךָ ֶזה ׁשָ ֵאלָיו ַמְלַאְך ה’ ַעל ָמה ִהּכִ

י ְואֹוָתּה ֶהֱחיֵיִתי: ה ּגַם אְֹתָכה ָהַרְגּתִ י ַעּתָ נַי ּכִ לֹׁש ְרגִָלים אוּלַי נְָטָתה ִמּפָ ט ְלָפנַי ֶזה ׁשָ ְרַאִני ָהָאתֹון ַוּתֵ )לג( ַוּתִ

ֵעינֶיךָ ָאׁשוָּבה  ה ִאם ַרע ּבְ ֶרְך ְוַעּתָ ּדָ ב ִלְקָראִתי ּבַ ה ִנּצָ י ַאּתָ י ּכִ י לֹא יַָדְעּתִ ְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ה’ ָחָטאִתי ּכִ )לד( ַויֹּאֶמר ּבִ

ְלָעם  ּבִ ַויֵּלְֶך  ר  ר ֵאלֶיךָ אֹתֹו ְתַדּבֵ ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ים ְוֶאֶפס ֶאת ַהּדָ ְלָעם לְֵך ִעם ָהֲאנָׁשִ ּבִ ַויֹּאֶמר ַמְלַאְך ה’ ֶאל  י: )לה(  ּלִ

ֵרי ָבלָק:  ִעם שָׂ

בבלי חולין ז ע"א-ע"ב
רוּ אֹוָתן  עֹוִרים לֲַחמֹוָרתֹו – לֹא ָאְכלָה; ָחְבטוּ אֹוָתן – לֹא ָאְכלָה. ִנּקְ ק ֶאָחד. ֵהִטילוּ שְׂ ן ְלֻפְנּדָ ּמֵ ן יִָאיר ִנְזּדַ ְנָחס ּבֶ ר' ּפִ

ֲעִניָּה זֹו הֹולֶֶכת לֲַעשֹׂות ְרצֹון קֹונָּה  ְוָאְכלָה. ָאַמר:  רוּ אֹוָתן –  ִעּשְׂ רֹות.  א ֵאינָן ְמֻעּשָׂ ּמָ ׁשֶ – לֹא ָאְכלָה. ָאַמר לֶָהם: 

ם ַמֲאִכיִלים אֹוָתּה ְטָבִלים!  ְוַאּתֶ

בבלי תענית כד ע"א
ְוהוּא  ּגַּבֹו  ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  ִרים  ּגְ ְמׁשַ ָהיוּ  ַהיֹּום,  ל  ּכָ אֹותֹו  שֹׂוְכִרים  ָהיוּ  ׁשֶ ּכְ ֶאָחד.  ֲחמֹור  לֹו  ָהיָה  יֹוְקַרת  ִמן  יֹוֵסי  ַר' 

קֹומֹו  ים ְולֹא ָזז ִמּמְ ּלִ ל ַסְנּדַ חוּ ָעלָיו זוּג ׁשֶ ּכְ ִנׁשְ ַעם ַאַחת  ּפַ קֹומֹו.  ֲחתוּ לֹא ָזז ִמּמְ ּפָ ֵמִביא ִלְבָעלָיו, ְוִאם הֹוִתירוּ אֹו 

ָטלוּם ֵמָעלָיו. ּנְ ַעד ׁשֶ

אבות דרבי נתן נו"א ח
עֹוִרים ָוַמִים – ְולֹא  ֶבן וּשְׂ ָחֵצר ְוִהּנִיחוּ לֹו ּתֶ נָבוּהוּ ִלְסִטים ְוָחְבׁשוּ אֹותֹו ּבֶ ּגְ ן ּדֹוָסא ׁשֶ ל ַר' ֲחִנינָא ּבֶ ֲחמֹורֹו ׁשֶ ה ּבַ ַמֲעשֶׂ

לֶת  ַהּדֶ לֹו ֶאת  וָּפְתחוּ  ָעְמדוּ  ֶהָחֵצר?  לָנוּ ֶאת  ְויְַבִאיׁש  יָּמוּת  ׁשֶ יִחים אֹותֹו  ַמּנִ ָאנוּ  ה  לָּמָ  : ָאְמרוּ ְוׁשֹוֶתה.  ָהיָה אֹוֵכל 

נֹו קֹולָּה,  ּבְ ַמע  יָעה ֶאְצלֹו ׁשָ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ ן ּדֹוָסא.  ּבֶ יָעה ֵאֶצל ַר' ֲחִנינָא  ִהּגִ ; ְוָהְיָתה נֹוֶהֶקת ְוהֹולֶֶכת ַעד ׁשֶ ְוהֹוִציאוּהוּ

וָּפַתח  ָעַמד  ָרָעב.  ּבְ ֵמָתה  ָבר  ּכְ ׁשֶ לֶת,  ַהּדֶ ֶאת  לָּה  ַתח  ּפְ ִני,  ּבְ  : לֹו ָאַמר  נוּ.  ֶהְמּתֵ ּבְ ְלקֹול  ּדֹוֶמה קֹולָּה  א,  ַאּבָ לֹו:  ָאַמר 

יִקים ָהִראׁשֹוִנים ָהיוּ  ּדִ ַהּצַ ם ׁשֶ ׁשֵ : ּכְ עֹוִרים ָוַמִים ְוָהְיָתה אֹוֶכלֶת ְוׁשֹוָתה. ְלִפיָכְך ָאְמרוּ ֶבן וּשְׂ יַח לָּה ּתֶ לֶת ְוִהּנִ לָּה ַהּדֶ

מֹוָתם ם ֲחִסידֹות ּכְ ֶהְמּתָ ְך ּבְ ֲחִסיִדים ּכָ
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בבלי סנהדרין קה ע"ב 
"ההסכן הסכנתי",  בלילה, כתיב הכא  לך מעשה אישות  עוד אלא שאני עושה  ולא  היום הזה"  "מעודך עד 

וכתיב התם "ותהי לו סוכנת".

תלמוד בבלי תענית כ ע"א-ע"ב 
תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור 

מפני  עליו  גסה  דעתו  והיתה  גדולה,  שמחה  ושמח  נהר,  שפת  על  ומטייל  חמור  על  רכוב  והיה  רבו,  מבית 

שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: שלום עליך רבי! ולא החזיר לו. אמר 

לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור 

לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו, ואמר לו: 

נעניתי לך, מחול לי! - אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.

זכריה ט, ט
ְוַעל-ַעִיר  ַעל-ֲחמֹור,  ְורֵֹכב  ָעִני  ע הוּא;  ְונֹוׁשָ יק  ַצּדִ לְָך,  יָבֹוא  ְך  ַמְלּכֵ ִהּנֵה  לִַם,  ְירוּׁשָ ת  ּבַ ָהִריִעי  ת-ִציֹּון,  ּבַ ְמאֹד  יִלי  ּגִ

ן-ֲאתֹנֹות: ּבֶ

פרקי דרבי אליעזר, 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 ויחובש את חמורו", 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' "עני ורוכב על החמור"

תלמוד בבלי ברכות נו ע"ב
הרואה חמור בחלום - יצפה לישועה, שנאמר הנה מלכך יבוא לך צדיק  ונושע הוא עני ורכב על חמור. 
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