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יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 050-4194600
רבי עמרם בן רבי אפרים דיוואן זצ"ל שד"ר ומקובל יליד
ירושלים.עמרם בן דיוואן נולד בשנת ת"ק בירושלים ,למד בישיבת
שלום" בה רכש את השכלתו התורנית והתלמודית ובה הגה בתורת הנגלה
והנסתר ,ונמנה עם תלמידי ישיבת המקובלים .לאחר מכן התיישב בחברון .בשנת
תקכ"ג נשלח על ידי קהילת חברון כשד"ר )שליח דרבנן( למערב הפנימי
)מרוקו( .בכתב-המינוי שלו הכתירוהו גדולי חברון בתארים" :החכם השלם,
סיני ועוקר-הרים".נשלח פעמים כשד"ר למערב הפנימי.
"נוה

בשליחותו השנייה מטעם כוללות חברון ,נפטר ונקבר בבית העלמין של קהילת
אסז'ן בדרכו חזרה לארץ ישראל ,ביום טו' מנחם אב התקמ"ב .ברבות הימים,
קברו הפך אתר עליה לרגל לעשרות אלפי חסידים ומעריצים מידי שנה.

דאגה לבני הבית
"ויבוא נח ובניו ואשתו...
אל התיבה" אין אדם יכול
להסתפק בכניסתו
האישית אל ה'תיבה' של
אותיות התורה והתפילה,
אלא מחובתו להכניס
ל'תיבה' גם את בני
ביתו – אשתו ובניו.

אף פעם אל תסתכלו על מישהו
מלמעלה
אלא אם כן אתם עוזרים לו לקום ..
רבי לוי חזקיה זצ"ל הוא האיש יסד את
השיעור בגמרא המתקיים זה למעלה מארבעים
שנה בכותל המערבי לפני תפילת הנץ -עד עצם
היום הזה .כשרבו הגה"צ רבי יוסף עדס זצ"ל
היה המגיד שיעור במקום שנים רבות.ובהזכירנו
את הגר"י עדס לא נוכל שלא לציין את התקשרותו
בלב ונפש לרב עדס וכמים הפנים אל הפנים .הם
היו יותר מאחים.

שלא ּתֵ3לֵץ ְל ַה ְמּתִין ִּכ ְבכָל ּדִין 5חֵרִּ ,ד ְקּדֵק ַהּגָאֹון ַרּבִי
ָׁשת
ֹשה ַפיְנְ ׁ ְש ֵטין זצ"ל ּגַם ַּבדִין ִלקְרֹא אֶת " ָּפר ַ
מ ֶׁ
ַּׁשבּו ַע" " ְׁשנַיִם ִמ ְקרָא וְ ֶאחָד ַּתרְּגּום".
הָ
ִׁש ַּתּמֵׁש ִּבזְכּוכִית
ֲׁשר נֶ ֱאלַץ ְלה ְ
ֲאפִּלּו ּבְֲ 5חרִית יָמָיו ַּכא ֶ
ָׁשה,
ַמְג ֶּדלֶת ֵעקֶב ְר ִאּיָתֹו ַהּלְקּויָהִ ,התְּ5מֵץ ַלעֲבֹר עַל ַה ָּפר ָ
ֵי ִל ְהיוֹ ת
ְׁשּלֵׁש ִל ְפ ָעמִים אֹותָּה ִמּלָה ְּכד
ְׁשהּוא חֹוזֵר ּומ ַ
ּכ ֶ
ּבָטוּ ַח ֶׁש ְּקרָּ3ה ַּב ַה ְט ָעמָה ַהּנְכֹונָהְּ .בלֵיל ַׁשּבָת ֶאחָד,
ָׁשה ,הֹודִיעָה ָה ַר ָּבנִית ּכִי סְעּודַת
ִּבהְיֹותֹו קֹורֵא אֶת ַה ָּפר ָ
מׁשֹה ָס ַגר ֶאת ַה ֻח ּמ ָׁש ְּב ֶא ְמצַע
ַּׁשּבָת מּו ָכנָה .רבי ֶ
הַ
ּפָסּוקְּ ,כדֵי ֶׁשהִיא לֹא ּתֵ3לֵץ ְל ַה ְמּתִין לֹו ֲאפִּלּו ַּדּקָה 5חַת.

כדי לומר את הדבר הנכון בזמן
הנכון  -עליך לשתוק רוב הזמן

פעם עשה הרה"צ רבי רפאל ברוך טולידאנו
ממקנס זצ"ל את יום שבת קודש בעיר קזבלנקה ,לרגל
שמחה במקהלות עם .החורף היה אז בעיצומו ורבי
רפאל ברוך תיאר בדרשתו לפני המסובים את סבלות
העניים ומשפחותיהם בימי קור וצינה ,שהם נזקקים
לשמיכות חמות וקצרה ידם מלהשיג .הוא הציע לערוך
מגבית בקרב הקהל .הציבור שרובו ככולו דמה ,כי
מדובר בסכומים קטנים הסכים להצעה.

עד כי בערב חתונתו .הזמין הגר"י עדס את גאוני
וחכמי ירושלים באומרו ,כי אחיו מתחתן .ובכל
יום בוקר וערב היה לומד בשיעורו של הרב עדס.
ובשבתות לומד בביתו באהבה עד אין קץ ,ומי
יכול לשער את אוירת הקדושה והמתיקות אשר
שרתה בכל סיום מסכת אשר היו מסיימים ,אז היה
עורכים סעודת מצוה לכבוד כך באתרא קדישא
מירון .כשרבי לוי חזקיה הוא הדואג להכין את כל
צרכי הסעודה.
ומי יתאר גודל צערו לאחר פטירת רבו רבי יוסף
עדס ,בכל פעם שנזכר בו היה נראה מוריד דמעה.

החלטתי להיות כמו ספוג ,
לספוג הכל ולהמשיך לחייך!

אדם חזק הוא אדם שבונה חומה
מהאבנים שזרקו עליו כל החיים ...

אך מה נדהמו שרבי רפאל ברוך הודיע על חפצו להיות
התורם הראשון והכריז על נדבה בסך  50אלף
פראנק ,סכום עצום .התביישו כולם לתרום פחות ממנו
ובכך הצליח לגייס באותו מעמד סכום גדול לעזרת
עניי מרוקו .ועוד באותו יום ,במוצאי שבת ,גזר על
המתנדבים שיפרעו לו מיד את הסכומים שהתחייבו.

נקודה למחשבה לאחר אחד משעוריו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל,
עם סיום השיעור ,מיהר אחד השומעים ,אשר היה בתחילת דרכו בחזרה בתשובה וניגש למרן ובקשתו בפיו :אשתי קשה
לה מאד ,ההתנתקות "מהמכשיר " מהווה בעבורה נסיון קשה ,רציתי לשאול ,אם הרב יוכל לכתוב לה מכתב קצר בגודל
חומרת האיסור במכשירים אלו ועד כמה היא מפסידה ,הן בעולם הזה והן בעולם הבא  ....ענה לו מרן במתק לשון :למה
מכתב? בוא נלך עכשיו ואני אסביר לה ובעזרת ה' אשפיע עליה...
מיד התקשר הבעל לאשתו ובהתרגשות גדולה סיפר לה ,על האורח החשוב שבא להתארח בביתם ,ללא שהיות ערכה
האישה שולחן מכובד ומיני מטעמים ,מצפה לבואו של הרב ,מרן הגיע לביתם ,ישב ליד השולחן ובעיניים מושפלות החל
לדבר אל ליבה בחן דברי מוסר וכיבושין ,אודות מכשירי הצפייה הללו ,ועד כמה המכשיר המתועב הזה מחריב בתים
מהיסוד והורס דורות שלמים ואחריתו מי ישורינו ,וכששמעה האישה דברים היוצאים מן הלב ,מיד נכנסו הדברים לליבה
והיא החלה מורידה דמעות ,ותוך כדי בכיה היא פונה לרב ואומרת" :כבודו כ"כ טרח לבוא לביתי ,רק בשביל זה ,כנראה
שזה חמור מאד ,ובעזרת ה' מחר אוציא את זה מהבית" .אולם ,מרן לא קיבל זאת ואמר לה :לא מחר ,עכשיו ,אני רוצה
לראות במו עיני כיצד את מוציאה את הנגע מהבית" ,מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה" .השניים לא הססו ומיד החל הבעל
להוריד את המכשיר מהקומה השלישית",תיזהר כשאתה מוריד אותו" ,צועקת לו אשתו ובטרם הספיקה לסיים את המשפט,
קיבל המכשיר מכה חזקה ונשבר ...מרן שראה זאת ,נתמלא ליבו בשמחה ואמר'' :אדרבא ,הכה תכה ,שבור אותו
לרסיסים" והשמחה בביתם הרקיעה שחקים על כי הוציאו הרע והטמא מביתם והצילו את משפחתם.

ישנם החלטות שאדם לוקח ולא יודע איזה השלכות ודברים יצאו מזה ,כמה אחריות יש להורים בחינוך
הילדים כמה צריך זהירות  ,ומעל הכל תפילה ) .העורך(
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שחזר המקובל הרב יוסף אוחיון
זצ"ל -למקום מגורי הוריו לא חפץ ליהנות
מתורתו ולכן החליט לשלוח את ידו במסחר
כדי שיוכל להביא טרף לעולליו .משמים
שלחו ברכה והצלחה במעשה ידיו ,וזכה
לשני שולחנות תורה וגדולה במקום אחד.
זהיר היה שמלאכתו תהא ארעי ואילו
תורתו קבע .עמל ויגע ימים ולילות
בהתמדה עצומה .גאון בנגלה ובנסתר.
זכה ללמוד עם אליהו הנביא זכור לטוב.

כשיש מישהו למעלה
ששומר אותך  ,לא קיים
מישהו על האדמה
שישבור אותך ..

יוסף äøåúä éîëç úöòåî àéùð ïåéöì ïåùàøä ì"÷åöæ

דאגה לזולת אם נח ,אף שהיה צדיק
ותמים ,בכל-זאת נקרא המבול על שמו,
על שלא פעל עם אנשי דורו,
על אחת כמה וכמה אחרי מתן תורה,
כאשר "כל ישראל ערבים זה לזה",
חייב כל אחד ואחד שלא להסתפק
בעבודתו עם עצמו ,אלא עליו
לדאוג גם לזולתו ולעזור לו.

רק אחרי
שנמצאים
בחושך,
אפשר
להעריך
את האור.

כינור תלוי בלב בל אנוש
ונהנה הוא מנעימת
זמירותיה ,ומה נפלא הדבר
כי ביכולת האדם
להשיח דאגותיו לפני אדון
עולם ית' כאשר הוא משיח
לרעהו ,והמקום ב"ה מכנהו
ילד שעשועים.

מעלת התמימות "אלה תולדות נח ,נח איש צדיק
תמים היה בדורותיו" איזו מידה נעלית יותר' ,צדיק' או
'תמים'? הווי אומר ש'תמים' חשוב יותר ,והא ראיה :אם
יש שתי חלות ,אחת גדולה אבל פרוסה,
ואילו השנייה קטנה ושלמה ,מברכים על השלמה.

איש אחד לקח ברצינות
ת'קטע שצריך למחות את זכר
עמלק ,ובכל פעם שהיה רואה
את שמו של המן כתוב באיזה
שהוא ספר או בתנ''ך ,היה
קורע את כל העמוד.

נמצא שלתמימות ערך וחשיבות גדולים יותר.

היָה זֶה ֶערֶב ֲחנֻּכָה ,הּוא
ָ
ָׁשב ּו ָבכָה ּכְמֹו יֶלֶד ָקטָן.
יַ
ַהּנֶכֶד ֶׁשּנָכַח ָׁשם ָׁש5ל אֶת
3בִיו ,מַּדּו ַע ַסּבָא ּבֹוכֶה ָּכל
ָּכ ְך3 .מַר לֹו רבי ֶּבןִ -צ ּיוֹ ן
דרוק זצ"ל:

צדיק לבני-אדם "נח איש צדיק תמים
היה בדורותיו ,את האלוקים התהלך נח"
)בראשית ו,ט( .נח זכה לתואר איש צדיק
מפני שהיה צדיק לא רק כלפי הקב"ה,
אלא אף כלפי בני-אדם.
לא רק "את האלוקים התהלך נח",
אלא גם "תמים היה בדורותיו".

"אֶת הָעֹולָם ַהּבָא ִא ַּב ְדּתִי,
אֶת מִי ֶׁש ָּדחַף אֹותִי ּכָל
ָׁשבֶת וְִללְמֹד וְלֹא
ַּׁשנִים ל ֶ
הָ
ִלדְאֹג ַל ַּפ ְרנָסָה ּולְׁשּום ָּדבָר
ּבָעֹולָם ,וְכָל ַחּיֵי הַּתֹורָה
וְֲ 5הבַת הַּתֹורָה,
זֶה ַה ּכֹל ִמ ּמ ֶּנָה" .וְ ָתמִיד
ָהיָה אֹומֵר ֶׁשהַּתֹורָה ֶׁשּלִי
ְׁש ָּלכֶם ֶׁשּלָּה הִיא...
וֶ

כוחה של אמונה "ויבוא נח ...מפני מי
המבול" מפרש רש"י" :אף נח מקטני אמונה
היה ,מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול".
זה כוחה של אמונה שעל-ידה
מתקיים הדבר שמאמינים בו .לכן לא רצה
נח להאמין שיבוא המבול.

" "äåáâ ïçìåùîדברי תורה מפי :ראש מוסדות "אור החיים"

הרה"ג ראובן אלבז

שליט"א.

יש צַ ִ ּדיק ּ ָת ִמים הָ ָיה ְּבדֹ ר ָֹתיו
תו ְלדֹת נֹחַ נֹחַ ִא ׁ
"אֵ ּ ֶלה ּ ֹ
אלֹקים ִה ְתהַ ּ ֶל ְך נֹחַ " )בראשית ו ,ט-י(.
אֶ ת הָ ֱ

אישתו התרגזה ושאלה אותו:
מה אשמות המילים האחרות
בדף? הוא עונה לה :כבר אמרו
רבותינו; 'אוי לרשע

פירש רש"י )ד"ה בדורותיו והוא על פי הגמרא סנהדרין קח ע"א ,מחלוקת רבי יוחנן
וריש לקיש(" :יש מרבותינו דורשים את נח לשבח ,אם היה צדיק בדור המבול,
כל שכן שהיה יותר צדיק אם היה בדורו של אברהם אבינו ,כיון שהיה לו ממי ללמוד
ללכת בדרך הטובה .ויש שדורשים אותו לגנאי ,לפי דורו היה צדיק ,ואילו היה בדורו
של אברהם לא היה נחשב לכלום".

כל העלוניםhamaor.net :

רבים מן המפרשים מתקשים ,אם ישנה אפשרות לדרוש את נח לזכות,
מדוע בכל זאת דרשו אותו לגנאי?
אלא ,אחד מההסברים הוא שהדחף שדחף את נח להיות צדיק זה בגלל שראה את
קלקול הדור ,אך זה לא נבע מחמת עצם הדבר שדבקות בה' וקיום המצוות זהו הדבר
הטוב ביותר והדרך הנכונהּ ,ובָ חַ ְר ּ ָת ּ ַבחַ יִ ּ ים )דברים ל ,יט(.

ואוי

לשכנו.

כשאדם חֹוזֵר ֵמהַּׁשּוק ּו ְביָדָיו
ַׂשּקִּיֹות ְּכבֵדֹות ּותְפּוחֹות ,וְהּוא ַמּזִי ַע
ַּׁשף ,הּוא ְמ ַחּיֵ ְךָׂ ,ש ֵמ ַח וְטֹוב לֵב.
ּו ִמ ְתנ ֵ
הֲלֹא ִּב ְת ִפּלָתֹו ּבְיֹום ּכִּפּור זָעַק:
"3בִינּו ַמ ְלּכֵנּו ַמּלֵא ֲא ָסמֵינּו ָׂשבָע",
ֻּׁשר ֶׁשּיָכֹול הּוא ְל ָהבִיא
וְ ַעּתָה הּוא ְמא ָ
ֶטרֶף ְלבֵיתֹו .אִם יָגִיבּו יְָלדָיו
ְּב ִה ָּכנְסֹו" :הֹויּ5 ,בָאּ ,כֵיצַד יֵׁש ְל ָך
ּכחַֹ ִלסְחֹב ַה ְרּבֵה ּכָל ָּכ ְך" –
וַּדַאי יַ ֲענֶה ָלהֶםֶ " :עצֶם זֶה
ׁש ֶּב ְַח ְס ּדֵי ַה ּשֵׁם יֵׁש לָנּו מַה
ֶּלאֱכֹל נֹותֵן לִי ּכחַֹ! יֵׁש ֻא ְמ ָללִים
ֶׁשאֵין ָלהֶם מַה ֶּלאֱכֹל ,וַ ֲא ֵחרִים
ְׁש ָּפעִים ְּבכָל טּוב ְ 5ך אֵינָם
ַהמ ֻ
ְּברִיאִים ,וְאֵינָם יְכֹולִים ֶלאֱכֹל ְּכפִי
ֶׁשּיַ ְחּפְצּו .אֹותָנּו זִּכָה ה' ְּבמָזֹון ַמ ְסּפִיק
וּ ִב ְב ִריאוּ ת וִיכלֶֹת לְ3כְלֹו לְלֹא
ַהְג ָּבלָה.
ַּׂשּקִּיֹות ַמ ְמחִיׁש אֶת
ָּכ ְבּדָן ֶׁשל ה ַ
ַּׁשפַע ֶׁשּזָכִינּו ּבֹוּ ,בָרּו ְך ה'!" ָּכ ְך
הֶ
ָצרִי ְך ְל ִה ְתיַחֵס ּגַם ְלרִּבּוי ַהיְָל ִדים
ִׁש ָּפחָה – ְּכאֶל ּב ְָר ָכה ֲעצוּ ָמה,
ַּבּמ ְ
ֶׁשּכָל ַמ ֲאמָץ ְּכדַאי ְּכדֵי ִלזְּכֹות ּבָּה.
העלון לברכת והצלחת

שרית בת ציונה
כל הברכות והישועות

אשר קרך בדרך והנה אדם עומד
ורואה תמיד קרירות בעשה טוב
רחמ"ל כן היפוך האמונה כמה הוא
מתקרר תמיד ופועל עליו רחמ"ל
כמה חיזוק הוא צריך לכה"פ שלא
יתרחק לגמרי מן האמת אין לנו רק
לבקש מן ה' יתברך עזר תמיד.

לעילוי נשמת:

נח חשש שאם לא יהיה ירא שמים ,הוא עלול להיות מושחת כשאר אנשי דורו ,ולכן
יש שדורשים אותו לגנאי ,לפי שעבודת ה' צריכה להיות מתוך רצון פנימי להיות
דבוקים בו יתברך ,לפי שכך ציוונו וזהו הדבר הטוב ביותר עבורנו .ולא עובדים את ה'
בגלל שיש קלקול ברחוב וכדי לא להיות כמוהם.
***
כל מערכת חייו של עטרת ראשנו ,מורנו ורבינו ,מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל
)שהשבוע -ג' חשוון שלוש שנים להסתלקותו( ,הייתה ללמוד תורה וללמדה בעם
ישראל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ,לצאת למרחקים ולזכות את הרביםִּ ,כי אָ ָדם
יולד )איוב ה ,ז( ,לעמל ר"ת ל'למוד ע'ל מ'נת ל'למד ,זוהי התכלית שלשמה
ְל ָע ָמל ּ ּ ָ
נוצר האדם בעולם .וכדברי הנפש החיים בהקדמתו שהאדם לא לעצמו נברא ,אלא רק
להועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות .ואין תועלת יותר גדולה מאשר
להועיל לחבירו ברוחניות וללמדו תורה ומצוות.
יהי רצון שנזכה ללכת בדרכו של מרן זצוק"ל ונרומם את כל בית ישראל
לקראת גאולת ישראל השלימה ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

לפני שאתה
מוותר-תנסה,
לפני שאתה
נותן ביקורת-
תבדוק,
לפני שאתה
מדבר-
תקשיב,
ולפני תמות-
תחייה! כי אף
אחד לא יעשה
זאת במקומך.

פרשת נח .בה מסופר שהאדם יכול במעשיו לבנות
עולם או להחריב עולם )מבול!( .על נח כתוב" :נח איש
צדיק תמים היה בדורותיו ."..יש אומרים שהיה צדיק
בכל קנה מידה .ויש מי שדורש :צדיק בדורותיו,
משמע שאם היה בדור אחר הוא לא היה נחשב כל כך
צדיק ....וזאת בגלל שנכון שהוא ומשפחתו לא חטאו
בכל תחלואי החברה שקדמה למבול :רצח ,סמים,
ונדליזם ובראשם גזל  -איבדו כל בושה ...ולכן זכה
להנצל מהמבול ב"תיבת נח".
אבל אם נחשוב ,נבין שכשקר לאנשים בחדר ,אפשר
ללבוש מעיל//סוודר .ואפשר להדליק תנור,
יהיה חם...לכן מנח הצדיק התמים היה מצופה
שיתפלל על בני דורו שלא יכחדו במבול .הלוואי שנזכה
"להדליק תנור" ...שלכולם יהיה חם!...
שלכולם

שרון בן זהבה ,ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנה,
ששון בן טיפחה ,שמחה בת לולו ,יחיא בן לולו'ה ,פנחס חיים אוחנה בן חנינה ,נעימה בת עזיזה ,שולמית חיה בת אסתר ,סעידה מזל בת יעקב,
מלכה בת שרה .פנחס בן פנחס ,יגאל בן מלכה ,דוד ומרים אלבז ,הרב אלעזר בן שמחה ,יעקב בן אורית ,יחזקאל בן שמחה,
דדה בת אסתר בוגנים ,יעקב בן נטלי ,רפאל בן קלרה ,הרב יעקב יוסף בן מרגלית ,אלברט בן זוהרה אליעזר בן רגינה ,אפרים אליהו בן מרים,
שלום בן אורה מורי הרב יורם אברג'ל ,הרב יהודה יאיר ,שמעון בן רינה מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

לא על הייחוס לבדו "אלה
תולדות – ללמדך שעיקר
תולדותיהם של צדיקים מעשים
טובים" צדיק אינו מי שהוא
בעל ייחוס ,שאבותיו היו
צדיקים ,אלא מי שהוא
עצמו

מצטיין במעשים טובים.

רשימת תפוצה
info@hamaor.net

ִׁים יְקָרֹותּ ,תְנּו ַּד ְע ְּתכֶן –
ָנש
אֵיזֶה ָׂשכָר ּגָדֹול יִ ְהיֶה ָלכֶן ּבָעֹולָם
ַהּבָא עַל ּכָל ַה ֵּסבֶל הַּנֹורָאֲ .הרֵי
ִּת ְת ַחּלְקּו ׁשָוֶ ה ּב ְׁשָוֶ ה עִם
ַּב ֲעלֵיכֶןּ ,וכְמֹו ֶׁש3מְרּוָ :עתִיד
הַקב"ה ְל ַהנְחִיל ְלכָל ַצּדִיק וְ ַצּדִיק
ְׁשים,
ש"י עֹולָמֹותּ ,ו ֵבאֲרּו ַה ְמ ָפר ִ
ִמּכֵיוָן ֶׁשּיֵׁש ַּת ְריַ"ג ִמצְוֹות עִם ז'
ִמצְוֹות ְּבנֵי נחֶַֹׁ ,ש ִּמנְיָנָן עֹולֶה
ְׁש ִּמ ְת ַחּלֵק ַה ַּצּדִיק
ְל ִמנְיַן " ּכ ֶֶתר"ּ ,וכ ֶ
ִׂשכָרֹו ָּבעֹולָם ַהּבָא,
ִׁשּתֹו ּב ְ
עִם א ְ
ֲהרֵי ֶׁשּיֵׁש ְלכָל ֶאחָד ְּכ ִמנְיַן ש"י,
וְזֶהּו " ָעתִיד הַקב"ה ְל ַהנְחִיל ְלכָל
ַצּדִיק וְ ַצּדִיק ש"י עֹולָמֹות".
להתפלל על העולם מאחר
שהקב"ה אמר לנח שהוא ובניו
יינצלו מן המבול ,לא התפלל
על העולם והם אבדו במבול.
לפיכך נקרא המבול על שמו,
כפי שנאמר "כי מֵי נח זאת לי".

כאשר יש לכם חצי כוס מלאה-
תעבירו אותה לכוס קטנה יותר
כדי להסתכל תמיד על הכוס המלאה :

אדם אחד הלך ברחוב ופתאום ראה תור.
הוא הלך לאדם האחרון בתור ושאל אותו למה
יש תור .אמר לו היפני-הלכתי כאן ופתאום
ראיתי הרבה אנשים עומדים בטור אז נעמדתי
גם אני .הלך אותו אדם לבן אדם אחר באמצע
הטור ושאל אותו לפשר תור זה.
אמר לו :הלכתי ברחוב ראיתי אנשים עומדים
בטור-נעמדתי גם אני .הלך לאדם שעמד ראשון
בתור ושאל אותו למה יש תור.
אמר לו :התכופפתי לקשור נעליים ופתאום
כולם נעמדו אחרי.
שאל אותו-למה לא המשכת?
אמר לו:עד שאני ראשון?!!!

