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These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 
Values: Man to God” to be published in the future.  

 
            

 ( אבות ו:א1
 .וגבורה רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה... ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה

 
 ( עירובין פו.2

  .רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים
 
 ( נדרים לח.3
 .אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם 

 
 ( בבא בתרא קעה:4

  .ואמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות
 
 ( אבות ו:ח5

, והכבוד, והחכמה, והזקנה, והשיבה, והבנים, והעשרום רבי שמעון בן יוחאי, הנוי, והכח, רבי שמעון בן מנסיא אומר מש
 .נאה לצדיקים ונאה לעולם

 
 ( אבות ב:ז6

 מרבה נכסים, מרבה דאגה.
 
 ( מדרש, קהלת רבה א:לב7

יתהון תרתין  אמר ר' יודן בשם ר' איבו אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו אלא אן אית ליה מאה בעי למעבד
 .מאוון ואן אית ליה תרתי מאוון בעי למעבד יתהון ד' מאה

 
 ( תמיד לב:8

אמר להון אנא נמי מלכא אנא מיחשב חשיבנא הבו לי מידי יהבו ליה גולגלתא חדא אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא 
ודמא דלא קא שבע אמר להו דידיה בהדיה לא הוה מתקליה אמר להון לרבנן מאי האי אמרי גולגלתא דעינא דבישרא 

 .ממאי דהכי הוא שקלי קלילי עפרא וכסייה לאלתר תקלא
 
 ( ברכת החודש )לפני תפילת מוסף לשבת( 9

ן ל ַפְרָנָסה ...ָלנּו  ְוִתתֶּ ר ְוָכבֹוד... ַחִיים שֶּ ל עשֶּ  ַחִיים שֶּ
 

 ( תענית כה.10
מאי נעביד בעי רחמי דניתבו לך מידי בעא רחמי יצתה אמרה ליה דביתהו עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי אמר לה 

כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא דדהבא )חזאי( חזיא בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא דאית 
ליה תלת כרעי )ואת אוכלת( ואיהו אפתורא דתרי כרעי )אמרה ליה( אמר לה ניחא לך דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא 

  .נן אפתורא דמחסר אמרה ליה ומאי נעביד בעי רחמי דנשקלינהו מינך בעי רחמי ושקלוהודמשלם וא
 

 ( דברים לב:טו11
יָת ַוִיּטש ֱאלֹו רּון ַוִיְבָעט ָשַמְנָת ָעִביָת ָכש ִ ָעתֹו:-ַוִיְשַמן ְישֻׁ ל צּור ְישֻׁ הּו ַוְיַנבֵּ  ַה ָעש ָ

 
 ( חגי ב:ח12

ם  ף ְוִלי ַהָזָהב ְנאֻׁ סֶּ  ְצָבאֹות: ד'ִלי ַהכֶּ
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 ( תהילים כד:א13
י ָבה: ל ְויְשבֵּ בֵּ ץ ּוְמלֹוָאה תֵּ  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָֹוה ָהָארֶּ

 
 ( תהילים קטו:ט14

ְזָרם ּוָמִגָנם הּוא: ל ְבַטח ַביהָֹוה עֶּ ָראֵּ  ִיש ְ
 

 ( בראשית לב:כה15
ר ַיֲעק ב ְלַבּדֹו  ק ִאיש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר:ַוִיָּותֵּ ָאבֵּ  ַויֵּ

 
 ( פירוש רש"י על בראשית לב:כה16

 שכח פכים קטנים וחזר עליהם )חולין צא(:  - ויותר יעקב 
 

 ( שמות טו:כב17
ת ה אֶּ ל ִמַים-ַוַיַסע מ שֶּ ָראֵּ ל-ִיש ְ ת-ִמְדַבר-סּוף ַויְֵּצאּו אֶּ ְלכּו ְשֹלשֶּ  ָמְצאּו ָמִים:-ַבִּמְדָבר ְול אָיִמים -שּור ַויֵּ

 
 ( פירוש רש"י על שמות טו:כב18

)מכילתא( הסיען בעל כרחם שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות )מכילתא( והיו ישראל  - ויסע משה

מוצאין אותם בים וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים שנא' )שיר א( תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף לפיכך הוצרך 

 להסיען בעל כרחם:

 
 ה-:א( במדבר לב19

אובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה: ויבאו ומקנה רב היה לבני ר
בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר: עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה 

ך מקנה: ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך ושבם ונבו ובען: הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדי
 יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן...

ה י ּוִמְקנֶּ ן ְוִלְבנֵּ י ְראּובֵּ ת-ַרב ָהָיה ִלְבנֵּ ת-ָגד ָעצּום ְמא ד ַוִיְראּו אֶּ ר ְואֶּ ץ ַיְעזֵּ רֶּ ה ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְק -אֶּ ץ ִגְלָעד ְוִהנֵּ רֶּ ַוָיב אּו  נֶּה:אֶּ
י ל-ְבנֵּ ן ַוי אְמרּו אֶּ י ְראּובֵּ ל-ָגד ּוְבנֵּ ה ְואֶּ ן ְואֶּ -מ שֶּ ְלָעָזר ַהכ הֵּ אמ ר:-לאֶּ ָדה לֵּ י ָהעֵּ יאֵּ ְשבֹון  ְנש ִ ר ְוִנְמָרה ְוחֶּ ן ְוַיְעזֵּ ֲעָטרֹות ְוִדיב 

ְלָעלֵּ  ָבם ּוְנבֹו ּוְבע ן:ְואֶּ ר ִהָכה  ה ּוש ְ ץ ֲאשֶּ ָראֵּ  ד'ָהָארֶּ י ֲעַדת ִיש ְ ה ִהוא ִלְפנֵּ ץ ִמְקנֶּ רֶּ ה: ל אֶּ יָך ִמְקנֶּ ן -ַוי אְמרּו ִאם ְוַלֲעָבדֶּ ָמָצאנּו חֵּ
ת יָך יַֻׁתן אֶּ ינֶּ ָזה ַאל-ְבעֵּ יָך ַלֲאחֻׁ ץ ַהז את ַלֲעָבדֶּ ת-ָהָארֶּ נּו אֶּ ן-ַתֲעִברֵּ  ...ַהַיְרּדֵּ

 
 (  שמות ל:יב20

ת י-ִכי ִתָשא אֶּ ם ְוָנְתנּו ִאיש-ר אש ְבנֵּ יהֶּ דֵּ ל ִלְפקֻׁ ָראֵּ ר ַנְפשֹו לַ ִיש ְ ף ִבְפק ד א ָתם:-ִבְפק ד א ָתם ְול א ד' כ פֶּ גֶּ ם נֶּ  ִיְהיֶּה ָבהֶּ
 

 ( שמות ל:יג21
ה ר ַעל-ִיְתנּו ָכל זֶּ ל ַמֲחִצית ַהשֶּ -ָהע בֵּ קֶּ ָרה ַהשֶּ ִרים גֵּ ש ְ ש עֶּ ל ַהק דֶּ קֶּ ל ְבשֶּ קֶּ ִדים ַמֲחִצית ַהשֶּ ל ְתרּוָמה לַ ַהְפקֻׁ  :ד'קֶּ
 

 על שמות ל:יג( פירוש רש"י 22
 )שמות רבה( הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואומר לו כזה יתנו: - זה יתנו

 
 ( מדרש תהילים קיח:יז23

פתחו לי שערי צדק לעולם הבא אמרו לו לאדם מה היה מלאכתך והוא אומר מאכיל רעבים הייתי והם יאמרו לו זה 
הייתי והם אומרים לו זה השער לה' משקה צמאים הכנס בו מלביש  השער לה' מאכיל רעבים הכנס בו משקה צמאים

ערומים הייתי והם אומרים לו זה השער לה' מלביש ערומים הכנס בו וכן מגדל יתומים וכן עושי צדקה וכן גומלי חסדים 
 ודוד אמר אני עשיתי את כולם יפתחו לי את כולם לכך נאמר פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה:

 
 יומא נג:( 24

מאי מצלי רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב אמרי יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא שנה זו 
גשומה ושחונה שחונה מעליותא היא אלא אימא אם שחונה תהא גשומה רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב 

ראל צריכין לפרנס זה מזה ולא תכנס לפניך תפלת עוברי יהודה לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה ולא יהיו עמך יש
 דרכים
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 ( אבות ד:א25
 בן זומא אומר...איזהו עשיר השמח בחלקו

 
 ( שבת כה:26

 תנו רבנן איזה עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרו דברי רבי מאיר 
 

 ( פירוש רבינו בחיי' על פרשת תרומה27
דש קיים אדם מתכפר על ידי המזבח. עכשיו שאין בית המקדש קיים פתח במזבח וסיים בשלחן, אלא בזמן שבית המק

מתכפר על ידי השלחן. ומנהג החסידים שבצרפת שעושים משלחנם ארון לקבורה, להורות כי האדם לא ישא מאומה 
בידו ולא ילונו בעמלו כי אם הצדקה שעשה בחייו והטובה שהוא מטיב על שלחנו, ולכך אמרו רז"ל המאריך על שלחנו 

 מאריכין לו ימיו ושנותיו.
 

 ( אבות ו:ט28
לפי שבשעת פטירתו של אדם, אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים 

 טובים בלבד
 

 ( פירוש רש"י על בראשית ו:ט29
 . . . ד"א למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים - אלה תולדות נח נח איש צדיק

 
 ( תענית י':30
אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם כשאתם שבעין לא בפני עשו ולא  "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו"...שנאמר  

 בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם
למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כ כאילו אתם שבעים, כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה  - למה תתראו

לין בכם, ומתמיהים בכם שאין אתם מבקשים לכם אוכל )תענית י:(. )ולי נראה כפשוטו למה תתראו, למה יהו הכל מסתכ

 בטרם שיכלה מה שבידכם(.
 

 ( שמות א:ז31
ץ א ָתם:    א ָהָארֶּ ל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמא ד ְמא ד ַוִתָּמלֵּ ָראֵּ י ִיש ְ  ּוְבנֵּ

 
 ( דברים ו:ה32

יָך ְבָכל ת ְיהָֹוה ֱאֹלהֶּ ָך-ַנְפְשָך ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְוָאַהְבָת אֵּ  :ְמא דֶּ
 

 ( ברכות נד.33
 ובכל מאדך בכל ממונך  
 

 ברכות סא:( 34
תניא רבי אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך אלא 
אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל 

 מאדך
  

 ( אבות ו:ד35
 .לח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיהכך היא דרכה של תורה, פת במ

 
 ( שקלים טו.36

רבי חמא בר חנינא ורבי הושעיא הוו מטיילין באילין כנישתא דלוד אמר רבי חמא בר חנינא לרבי הושעיא כמה ממון 
 .שיקעו אבותי כאן אמר ליה במה נפשות שיקעו אבוחתיך כאן

 
 ( שקלים יא.37

שחצית גדולה היתה בבני כהנים גדולים שיותר מששים ככרי זהב היו מוציאין בה שהיה כבשה של פרה אמר רבי חנינא 
 .עומד ולא היה אחד מהן מוציא בכבשו של חברו אלא סותרו ובונה אותו משלו

 
 ( אבות ו:ה38

 ואל תתאוה לשולחנם של מלכים, ששולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם.
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 ( אבות ו:ט39
שבשעת פטירתו של אדם, אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים לפי 

 .טובים בלבד
 

 


