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The Last Laugh:  "  
 What is the Talmudic View of Humor? " 

Sources: DBS Torah CD Rom Library 

 

 

 

Source #1: Talmud Sotah 42a 

  

  ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: ר ירמיה בר אבא"א
  .כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע

  

R. Yirmiyah Bar Aba said: Four categories of people will not 
greet the Divine Presence: Jokesters, Flatterers, Liars and 

Gossipers 

 

Source #2: Tehillim (Psalms) 1:1 

  

ִעים וְבֶדֶרך ) א(  ֲעַצת ְרׁשָ ר ֹלא ָהַלך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְַאׁשְ ְּ
ב ֵלִצים ֹלא ָי ַּחָטִאים ֹלא ָעָמד וְבמֹוׁשַ בּ :ׁשָ  

  

Happy is the man who did not take the advice of the wicked, 
and did not stand in the way of the sinners, and did not 

dwell in the company of jokesters. 

 

 

Source #3: Mishlei (Proverbs) 21:24 

 

מֹו ) ) ) ) כדכדכדכד ( ( ( ( מֹו ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ מֹו ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ מֹו ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ ............ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ     
 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Source #4: Talmud Ta'anis 22a  
  

רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט הוה שכיח אליהו גביה 
 אדהכי והכי אתו הנך ..אמר ליה איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי

תרי אתי אמר ליה הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו אזל לגבייהו אמר 
 להו מאי עובדייכו אמרו ליה אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי אי נמי
  :כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא

  

Rabbi Broka from Choza frequented the market of Luft.  Eliyahu Hanavi 
regularly appeared to R. Broka.  R. Broka once asked him: "Is there 
anybody here who is destined to receive a portion in the World To Come? 

….While they were talking, two men appeared; Eliyahu noted them as two 

people who will obtain the World To Come. R. Broka approached them and 
asked them what they do (to deserve such a reward); they responded, 
"We are happy people, and we make sad people happy; also, when we see 

two people quarreling, we pepper them with a series of jokes and make 
peace between them.  

  

  

Source #5: Talmud Shabbos 30b 

  

דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי 
 ..רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא

Rashi 

 

    ובדחי רבנן ובדחי רבנן ובדחי רבנן ובדחי רבנן ----    נפתח לבם מחמת השמחהנפתח לבם מחמת השמחהנפתח לבם מחמת השמחהנפתח לבם מחמת השמחה::::
 

 

 

 

 



 

Source #6: a) Mishlei 19:25 

ֵּלץ ַתֶכה וֶפִתי ַיְעִרם ֵלץ ַתֶכה וֶפִתי ַיְעִרם ֵלץ ַתֶכה וֶפִתי ַיְעִרם ֵלץ ַתֶכה וֶפִתי ַיְעִרם ) ) ) ) כהכהכהכה(((( ּּ ּּ ּּ ּּּ ּּ............:::: 

        
  (Rashi) :החכים יתרו ונתגיירהחכים יתרו ונתגיירהחכים יתרו ונתגיירהחכים יתרו ונתגייר ומלחמת עמלקומלחמת עמלקומלחמת עמלקומלחמת עמלק    על מכות פרעהעל מכות פרעהעל מכות פרעהעל מכות פרעה

  

b) Shmos 18:1  

ה ֱאֹלִהים ) ) ) ) אאאא(((( ר ָעׂשָ ה ֵאת ָכל ֲאׁשֶ ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן מׁשֶ ה ֱאֹלִהים ַוִיׁשְ ר ָעׂשָ ה ֵאת ָכל ֲאׁשֶ ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן מׁשֶ ה ֱאֹלִהים ַוִיׁשְ ר ָעׂשָ ה ֵאת ָכל ֲאׁשֶ ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן מׁשֶ ה ֱאֹלִהים ַוִיׁשְ ר ָעׂשָ ה ֵאת ָכל ֲאׁשֶ ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן מׁשֶ ַּּוִיׁשְ ּּ ּּ ּּ
ָרֵאל ַעמֹו ִכי הֹוִציא ה ה וְלִיׂשְ ָרֵאל ַעמֹו ִכי הֹוִציא הְלמׁשֶ ה וְלִיׂשְ ָרֵאל ַעמֹו ִכי הֹוִציא הְלמׁשֶ ה וְלִיׂשְ ָרֵאל ַעמֹו ִכי הֹוִציא הְלמׁשֶ ה וְלִיׂשְ ְּּלמׁשֶ ּּ ּּ ּּ ּּ ָרֵאל ִמִמְצָרִים' ' ' ' ּּ ָרֵאל ִמִמְצָרִיםֶאת ִיׂשְ ָרֵאל ִמִמְצָרִיםֶאת ִיׂשְ ָרֵאל ִמִמְצָרִיםֶאת ִיׂשְ ֶּּאת ִיׂשְ ּּ::::        

  

Rashi        
קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ?  מה שמועה שמע ובא-וישמע יתרו 

    ):זבחים קטז(
  

 

Source #7a): Rabbeinu Yonah – Sha'arei Teshuva 

 

י ִליׁשִ לֹוֵעג ָתִמיד ִלְדָבִרים ְוִלְפֻעלֹות ְוֵאין ַדְעתֹו ְלַהְבזֹות , ַהֵחֶלק ַהּשְׁ ִּמי ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֲעֵליֶהם ֵאין ְלַהְרִחיָקם וַמְרִחיק תֹוֶחֶלת ַהְפֻעלֹות , ּבַ ַּאך ַמְרִחיק ַהְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְ

ֵיׁש ִתְקָוה ְלתֹוָע ּׁשֶ  לֹוָתןּ

 
b) Rav Moshe Chaim Luzzato – Mesilas Yesharim 

 

דֹול ִמן  חֹוק ָקָטן ַיִפיל ָהָאָדם ֵמָעָליו ִרּבוי ּגָ ֵליָצנות ֶאָחד וִבׂשְ ִּכי ּבְ ּ ּּ ּ
ַּהִהְתעֹוְררות ְוַהִהְתַפֲעלות ּוְבֹכַח ַהֵליָצנות ִיפֹל ַהכֹל ָלָאֶרץ ְוֹלא ַיֲעׂשו .... ּּ ּ ּּ ּ ּ

ם ְכָל  ...לּּבֹו ֹרׁשֶ
  

� How are Paroh and Amalek ליצים? 

 

� What causes ליצנות? 

 

 

 



 
  

hRabbeinu Yona: 8#Source  

  

מֹוַע מוָסר מֹוַע מוָסרְוַהּגֹוֵרם ֶאל ַהַכת ַהזֹאת ְלִבְלִתי ׁשְ מֹוַע מוָסרְוַהּגֹוֵרם ֶאל ַהַכת ַהזֹאת ְלִבְלִתי ׁשְ מֹוַע מוָסרְוַהּגֹוֵרם ֶאל ַהַכת ַהזֹאת ְלִבְלִתי ׁשְ ְּוַהּגֹוֵרם ֶאל ַהַכת ַהזֹאת ְלִבְלִתי ׁשְ ּּ ּּ ּּ ּ ּּ ּּ ּּ ִּּמְפֵני ִמְפֵני ִמְפֵני ִמְפֵני , , , , ּּ ּּ
ַהִמָדה ַהְמִביָאה ֶאל ֵחֶלק ַהֶזה ִהיא ִמַדת ֱהיֹות ָהָאָדם  ַהִמָדה ַהְמִביָאה ֶאל ֵחֶלק ַהֶזה ִהיא ִמַדת ֱהיֹות ָהָאָדם ׁשֶ ַהִמָדה ַהְמִביָאה ֶאל ֵחֶלק ַהֶזה ִהיא ִמַדת ֱהיֹות ָהָאָדם ׁשֶ ַהִמָדה ַהְמִביָאה ֶאל ֵחֶלק ַהֶזה ִהיא ִמַדת ֱהיֹות ָהָאָדם ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּּ ּּ ּּּ ּּ ּּ ּּ

ֵעיָניו ֵעיָניוּבְ ֵעיָניוּבְ ֵעיָניוּבְ     ָחָכםָחָכםָחָכםָחָכם    ּבְ
ie ==______________________________ 

 

 

Source #9: Why is ליצנות so attractive? R. Nebenzhal:  

 

 

 


