בס"ד

"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:א"ר ירמיה בר אבא
.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

וב ֶד ֶר ְך
ְ ּ ֲשר לֹא הָ לַ ְך ַּבעֲצַ ת ְר ָׁש ִעים
ֶׁ )א( אַ ְ ׁש ֵרי הָ ִאישׁ א
:מו ַׁשב לֵ ִצים לֹא ָי ָׁשב
ֹ וב
ְ ּ חַ ּטָ ִאים לֹא עָ מָ ד
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

... מו
ֹ )כד( זֵד יָהִ יר לֵ ץ ְ ׁש

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
: נפתח לבם מחמת השמחה- ובדחי רבנן

Source #6: a) Mishlei 19:25

)כה( לֵ ץ ּ ַת ּכֶה ּופֶ ִתי יַעְ ִרם :...
על מכות פרעה ומלחמת עמלק החכים יתרו ונתגייר:

)(Rashi

b) Shmos 18:1

שה ֱאלֹהִ ים
ֲשר עָ ָׂ
משה אֵ ת ּכָ ל א ֶׁ
רו כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן ֶׁ
)א( וַ יִ ּ ְ ׁשמַ ע יִ ְת ֹ
ש ָראֵ ל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם:
הו ִציא ה' אֶ ת יִ ְ ׂ
מו כִּ י ֹ
ש ָראֵ ל עַ ּ ֹ
וליִ ְ ׂ
משה ּ ְ
ְל ֶׁ
Rashi
וישמע יתרו  -מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק
)זבחים קטז(:
Source #7a): Rabbeinu Yonah – Sha'arei Teshuva

תו ְלהַ ְב ֹזות
לות וְ אֵ ין ַ ּדעְ ּ ֹ
לועֵ ג ּ ָת ִמיד ִל ְדבָ ִרים וְ ִלפְ ֻע ּ ֹ
ישיִ ,מי ֶׁש ּ ֹ
הַ חֵ לֶ ק הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
לות
תוחֶ לֶ ת הַ ּפְ עֻ ּ ֹ
ַּבעֲלֵ יהֶ ם ,אַ ְך מַ ְרחִ יק הַ ְ ּדבָ ִרים ֶׁשאֵ ין ְלהַ ְרחִ יקָ ם ּומַ ְר ִחיק ּ ֹ
לו ָתן
תועָ ֹ
ֵש ִּת ְקוָ ה ְל ֹ
ֶׁש ּי ׁ
b) Rav Moshe Chaim Luzzato – Mesilas Yesharim

דול ִמן
חוק קָ טָ ן י ַּפִ יל הָ אָ ָדם מֵ עָ לָ יו ִרבּ ּוי ָ ּג ֹ
ש ֹ
וב ְ ׂ
נות אֶ חָ ד ּ ִ
כִּ י ְ ּבלֵ יצָ ּ
נות יִ ּפֹל הַ ּכֹל לָ אָ ֶרץ וְ לֹא ַיעֲשׂ ּו
ֲלותְ ּ ....
הַ ִה ְת ֹ
ובכֹחַ הַ ּלֵ יצָ ּ
רות וְ הַ הִ ְת ּפַ ע ּ
עו ְר ּ
ֹשם כְּ לָ ל...
בּ ֹו ר ֶׁ

?ליצים  How are Paroh and Amalek
?ליצנות  What causes

Source #8: Rabbeinu Yonah

מוסָ רִ ,מ ּפְ נֵי
וְ הַ ג ֹּו ֵרם אֶ ל הַ ּכַ ת הַ ז ֹּאת ְלבִ ְל ִּתי ְ ׁש ֹ
מועַ ּ
ֶׁשהַ ִּמ ָ ּדה הַ ְמ ִביאָ ה אֶ ל חֵ לֶ ק הַ ז ֶּה הִ יא ִמ ַ ּדת ה ֱֹיות הָ אָ ָדם
חָ כָ ם ְ ּבעֵ ינָיו
______________________________== ie

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

