
© Mois Navon                                                                                                       www.DivreiNavon.com  1 

 "דבס
 על העושר

  הרב מואיז נבון

 
י( כ) - ג פרק שמות ַלְחתִּ י ְושָׁ דִּ יִתי ֶאת־יָׁ ם ְוִהכֵּ ְצַריִּ ְפְלֹאַתי ְבֹכל ֶאת־מִּ ְרבוֹ  ֶאֱעֶשה ֲאֶשר נִּ  ְוַאֲחֵרי־ֵכן ְבקִּ
י( כא: )ֶאְתֶכם ְיַשַלח ם־ַהֶזה ֶאת־ֵחן ְונַָׁתתִּ עָׁ ם ְבֵעיֵני הָׁ יִּ ְצרָׁ יָׁה מִּ י ְוהָׁ ְלכּו ֹלא ֵתֵלכּון כִּ יָקם תֵּ ( כב: )רֵּ

ֲאלָׁה ה ְושָׁ שָׁ ּה אִּ ְשֶכְנתָׁ ַרת מִּ גָׁ ּה ּומִּ י־ֶכֶסף ֵביתָׁ י ְכלֵּ  ְוַעל־ְבֹנֵתיֶכם ַעל־ְבֵניֶכם ְוַשְמֶתם ּוְשָמֹלת ָזָהב ּוְכלֵּ
ַצְלֶתם ם ְונִּ יִּ ְצרָׁ  : ֶאת־מִּ

ֵאל( לה), יב פרק שמות ְשרָׁ שּו ּוְבֵני־יִּ ְדַבר עָׁ ְשֲאלּו ֹמֶשה כִּ ם ַויִּ ְצַריִּ מִּ י־ֶכֶסף מִּ י ְכלֵּ  :  ּוְשָמֹלת ָזָהב ּוְכלֵּ

 
  פסח של הגדה

ְצַרים  ים ְבמִּ ְצרִּ ה אֹוֵמר ֶשלָׁקּו ַהמִּ ן ַאתָׁ ַניִּ י אֹוֵמר: מִּ ילִּ י יֹוֵסי ַהְגלִּ קּו  ֶעֶשרַרבִּ  ֲחִמִשיםַמכֹות ְוַעל ַהיָׁם לָׁ
ים ֶאל ַפְרֹעה:  ְצַרים ַמה הּוא אֹוֵמר? ַוֹיאְמרּו ַהַחְרֻטמִּ עַמכֹות? ְבמִּ וא, ְוַעל ַהיָׁם מה הּוא  ֶאְצבַּ ים הִּ ֱאֹלהִּ

ֵאל ֶאת  ְשרָׁ ָידאֹוֵמר? ַוַיְרא יִּ יְראּו הַּ ְצַרים, ַויִּ ה יי ְבמִּ שָׁ ינּו ַביי ּוְבמֶשה ַעְבדֹו.  ַהְגֹדלָׁה ֲאֶשר עָׁ ם ֶאת יי, ַוַיֲאמִּ עָׁ הָׁ
ה לָׁקּו  עַכמָׁ ְצַרים לָׁקּו  ֶעֶשר? ְבֶאְצבַּ ה: ְבמִּ קּו  ֶעֶשרַמכֹות . ֱאמֹור ֵמַעתָׁ   . ַמכֹות  ֲחִמִשיםַמכֹות ְוַעל ַהיָׁם לָׁ

 
  א עמוד קטז דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 איוב) שנאמר, מכות מחמשים יותר אדם של ביתו בתוך עניות קשה: חמא בן פנחס' ר דרש
י" :(כאיט: נֻנִּ י חָׁ נֻנִּ י ַאֶתם ,חָׁ י ,ֵרעָׁ ה ֱאלֹוּהַ  יַּד כִּ ְגעָׁ י נָׁ  ",בִּ

 

ע" ביה דכתיב במצרים שהרי מכות ֲחִמִשים היינו -' וגו אלוה יד כי - ם"רשב ים  ֶאְצבַּ ֱאֹלהִּ
וא  .מכות חמשים ,אצבעות חמש בה שיש ",יד"ל נמצא מכות' י לקו( ח שמות) "הִּ

 

ֶמר": חבריה ליה אמרי וקא שָׁ י ,ָאֶון ֶאל ֵתֶפן ַאל ,הִּ ַחְרתָׁ  ֶזה ַעל כִּ י בָׁ  : (כא:לו איוב" )ֵמֹענִּ
 

 טוב כי ,ממך יותר מצירים יש כי הדין מדת אחר תהרהר אל - ָאֶון ֶאל ֵתֶפן ַאל - ם"רשב
 הוא ברוך הקדוש ועדיין וקרקעות וזהב כסף לך יש והרי .מעוני מכות החמשים זה לך

 .עניים שהן אדם בני מהרבה יותר עליך מרחם
 

“Psychology of Scarcity”, Sendhil Mullainathan, Harvard Professor of Economics  
 “When faced with financial scarcity, people’s minds keep coming back to concerns such as -- how will I 
pay rent this month.”  
Suitcase Metaphor:  Complex problems draw on limited cognitive resources, which in turn means that 
there are fewer resources available for self-control. 

  ב עמוד פה דף יומא מסכת בבלי תלמוד
  ...]ז"א: אין לו שליטה עצמית[  ממונו על עצמו מעמיד אדם אין :חזקה

 
“On the Psychology of Poverty”, J.Haushofer, E.Fehr, Science, 23 May 2014  
The evidence indicates that poverty causes stress and negative affective states which in turn may lead to 
short-sighted and risk-averse decision-making, possibly by limiting attention and favoring habitual 
behaviors at the expense of goal-directed ones. 

  ח פרק תרומות מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
  .בכיס תלוי והלב ,בלב תלוין האיברים כל

 
 ]עם תרגום[ ב עמוד ט דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד

ֵנה" דכתיב מאי: אלעזר לרבי לה ואמרי הי הי לבר אליהו ליה אמר יָך הִּ ֶסף ְוֹלא ְצַרְפתִּ יָך ,ְבכָׁ  ְבַחְרתִּ
י ְבכּור . עניות אלא מצא ולא, לישראל ליתן טובות מדות כל על הוא ברוך הקדוש שחזר מלמד - "ֹענִּ
 . לבן לסוסרצועה אדומה כ ליהודאי עניותא אהנ: אינשי דאמרי היינו: יוסף רב ואיתימא שמואל אמר

 

  ב עמוד ט דף חגיגה מסכת חננאל רבינו
 דאמרי והיינו .וחסדיו לרחמיו תלויות ועיניהם לשמים וכוונתם שבור לבם שיהא כדי

 הקדוש לפני וידוע שגלוי חוורא לסוסיא סומקא כברזא לישראל מסכנותא יאי אינשי
 . "'וגו ויבעט ישורון וישמן" שנאמר בו בועטין עושר כשמרבין הוא ברוך

 
  ט-ח, ל פרק משלי

ְוא( ח) ב ּוְדַבר שָׁ זָׁ י ַהְרֵחק כָׁ ֶמנִּ אׁש מִּ י ִלי ִתֶתן ַאל ָוֹעֶׁשר רֵּ יֵפנִּ י ֶלֶחם ַהְטרִּ ע ֶפן( ט: )ֻחקִּ ְׁשִתי ֶאְשבַּ  ְוִכחַּ
ְרִתי ֵרש ּוֶפן ְיֹקָוק ִמי ְוָאמַּ ּוָׁ י אִּ ַנְבתִּ י ְוגָׁ ַפְשתִּ י ֵשם ְותָׁ   פ: ֱאֹלהָׁ

  ל פרק משלי י"רש
 :הכחשה ומהו גאוה מרוב ה"בהקב וכחשתי עושר מתוך - אשבע פן( ט)

 :אלהים אין כלומר -' ה מי ואמרתי
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  א עמוד לח דף נדרים מסכת בבלי תלמוד
, ועניו( 4) וחכם( 3) ועשיר( 2) גבור( 1) על אלא שכינתו משרה הוא ברוך הקדוש אין: יוחנן' ר אמר
ֶאְתֹפש": דכתיב, ...  :גבור. ממשה וכולן ְשֵני וָׁ ֵכם ַהלֹֻחת בִּ ַאְשלִּ י ְשֵתי ֵמַעל וָׁ ֲאַשְבֵרם יָׁדָׁ , "ְלֵעיֵניֶכם וָׁ

 . שלשה ועביין ששה ורחבן ששה ארכן - הלוחות: ותניא
 ... ספיר אבן של לוחות העדות לוחות שני... ( יח:אל שמות( יונתן כתר

 

 (6*8)*(6*8)*(3*8) = 55,296 cm3:  Specific Gravity of Sapphire=4g/cm3.  4*55,296 = 221,184g = 221kg. 
 Zydrunas Savickas, Lithuania: overhead press, 2012 Worlds Strongest Man contest: 220Kg. 
 

 נבראו בינה שערי חמשים: תרוייהו דאמרי ושמואל רב, חכם. יהא שלך פסולתן - לך פסל :עשיר
 משה והאיש: דכתיב, עניו. מאלהים מעט ותחסרהו: שנאמר, אחת חסר למשה נתנו וכולם, בעולם

 . מאד עניו
 

  ב הערה יב פרק במדבר הערות תמימה תורה
 אלו מעלות בעל על רק שכינתו משרה הוא ברוך הקדוש דאין דהא, הדבר פשוט ואמנם... 

 מדות כל כלולי שאינם אנשים על גם שקובע בודאי לפרקים אבל, בקביעות השראה רק הוא
 וגם, המעלות אלה במדרגות היו שלא נביאים כמה היו הבית בזמן שהרי לזה וראיה, אלה

 נתעשר כנודע שהרי, העשירות מעלת בו שהיה קודם שכינה עליו ששרתה מצינו גופיה במשה
 ודאי אלא, במצרים עודו עליו חלה והנבואה[, לך פסל' בפ תשא' פ' ע] לוחות של מפסולת

, וחכמה, עושר, גבורה, המעלות לאלה היא זכות מאי לי נתבאר לא בכלל אמנם... , כ"כמש
 אל ויסודם בעיקרם הם שוים יחד המעלות אלה דכל לי נראה...  ,שכינתו' ה ישרה שעבורם

 של ענוה דומה שאינו יען, הענוה ערך מגבילים אלו מעלות כי, הוא והבאור, הענוה מעלת
 בעוד כי יען, קומה בעל וגם וחכם ועשיר גבור איש של לענוה, מלומד ואינו ואביון חלש איש

 : ק"ודו, ... , הכהה ורוחו שפלותו מסבת בטבע לו באה ענוותו שלהראשון
 

 . ומיונה מעמוס ומשמואל ממשה? מנלן, היו עשירים הנביאים כל: יוחנן' ר אמר
 
 ]מספר רץ כצבי[ שאמר", פירוש בעל תורה תמימה על הסידורברוך "
לנו "חיים של עושר וכבוד" היא בקשה לעושר כזה שיסובב לו כבוד, ולכן צריך לומר "חיים ותתן ]

מופלג העלול להטות  הכוונה לעושר "ִתֶתן ִלי ַאל ָוֹעֶׁשרוגם בקשת שלמה המלך "  כבוד."בשל עושר 
ע ֶפןאת בעליו מדרך הישר, וכפי שמפורש בהמשך אותו פסוק: " ְׁשִתי ֶאְשבַּ ְרִתי ְוִכחַּ  "ְיֹקָוק ִמי ְוָאמַּ

 .[לאדםלו אבל עושר מאוזנת אכן יאה  –
 

 ~הרכוש הגדול מה שם ל~ 
 

 צבי, שער ד', דף תקטוכרץ 
ממצרים ברכוש גדול, ... הרי בכל שנות לכתם  בשביל מה היה צריך להוציא את בני ישראל

במדבר, לא היו להם הוצאות ממון, שהרי הקב"ה כלכלם במן ומי באר, מגורים וביגוד לא חסרו 
 להם ... ואם כן, לשם מה נועד כל הממון הרב שהיה לבני ישראל בשעה שיצאו ממצרים?

 
  ב עמוד ה דף בכורות מסכת בבליתלמוד 
 תשעים עמו היו שלא מישראל ואחד אחד כל לך שאין ממצרים יציאתם בשעת ישראל שסייעו

 . מצרים של וזהבה מכספה טעונים]ז"א חמורים מלוב[  לובים חמורים
 

 Donkey price ~$750; 90 * 750 = $67,500 

 “A donkey in good condition weighing 150 kg, should carry a maximum of 50 kg.” 

 90 * 50 = 4500Kg  Gold=$39,465/Kg; Silver=$538/Kg => Average=$20,000/Kg => $90,000,000 

 Total Wealth = $90,067,500 
 

  שמו סימן י"רש סידור
 זהב הוא ברוך הקדוש שהרבה: '(י' ב הושע) "לבעל עשו וזהב לך הרביתי וכסף" עליו רבי וקורא... 

 אשר נזמיהם את העם כל ויתפרקו העגל מעשה לידם וכשבא, המשכן לעבודת והביאוהו לישראל
... , "בכך ודרכו הוא שוטה" עליו שאמרו וזהו, הראשונה את איבד...  .'(ג ב"ל שמות) באזניהם

 : בכך שדרכו כשוטה אלא, שמים לשם כעושה מראה שאינו
 

  כד-כב, ט פרק ירמיהו
ק ָאַמר ֹכה( כב) ְתַהֵלל ְיֹקוָׁ ם ַאל־יִּ כָׁ תוֹ  חָׁ ְכמָׁ ְתַהֵלל ְבחָׁ בֹור ְוַאל־יִּ תוֹ  ַהגִּ ְגבּורָׁ לֵּל בִּ : ְבָעְׁשרוֹ  ָעִׁשיר ַאל־ִיְתהַּ
ל ִאם־ְבֹזאת ִכי( כג) לֵּ ל ִיְתהַּ לֵּ ִמְתהַּ ל הַּ ְשכֵּ  ָבָאֶרץ ּוְצָדָקה ִמְׁשָפט ֶחֶסד ֹעֶשה ְיֹקָוק ֲאִני ִכי אוִֹתי ְוָיֹדעַּ  הַּ

לֶ  ְצִתי הִכי־ְבאֵּ     ס: ְנֻאם־ְיֹקָוק ָחפַּ
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