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 Rabbi Akiva would say: Jesting and frivolity accustom a person to promiscuity. 

 ( חידושי הריטב"א מסכת ברכות דף לא עמוד א7
בילות החורבן, אלא משום שלא יתגבר יצרו עליו מתוך השחוק, אבל לימות המשיח דליכא יצר הרע אין הטעם שאסור משום א

 ליכא למיחש
 
 רמב"ם הלכות דעות פרק ב( 8

לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן אלא שמח, כך אמרו חכמים שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה, וצוו 
ולא עצב ומתאבל אלא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל שלא יהא אדם פרוץ בצחוק 

להון ולא עצב ובטל ממלאכה, אלא בעל עין טובה ממעט בעסק ועוסק בתורה, ואותו המעט שהוא חלקו ישמח בו, ולא בעל 
והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן קטטה ולא בעל קנאה ולא בעל תאוה ולא רודף אחר הכבוד, כך אמרו חכמים הקנאה 

העולם, כללו של דבר ילך במדה הבינונית שבכל דעה ודעה עד שיהיו כל דעותיו מכוונות באמצעות, והוא ששלמה אמר פלס 
  .מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו

 
Part 3: The Poskim 

 
 טור אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקס( 9

  :שימלא שחוק פיו בזמן הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינוואסור לאדם 
 

 בית יוסף אורח חיים סימן תקס( 10
ואסור לאדם שימלא שחוק פיו בגלות הזה שנאמר )תהלים קכו ב( אז ימלא שחוק פינו וגו'. בריש פרק אין עומדין )ברכות לא.( 

קא קאמר וכך פירש הרמב"ן בתורת האדם )מהדו' אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה ומפרש רבינו דבימי הגלות דו
שעוועל עמ' רסד( אבל רבינו יונה )שם כא: דבור ראשון( פירש דשלא בימי הגלות נמי קאמר שהשמחה יתירה מרגילה את 

 :האדם לשכוח המצוות
 
 מגן אברהם סימן תקס( 11

 :כי שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה -אסור לאדם כו' 
 
 סימן תקס ט"ז אורח חיים( 21

כ"כ בשם רבינו יונה דמשמע גם שלא בזמן הגלות דלא כנוסח הטור שכתב בגלות הזה ונלע"ד שיש חילוק בזה  -שחוק בעה"ז. 
דלענין שמחה שאינו של מצוה ודאי אסור אפי' שלא בזמן הגלות למלא פיו שחוק אבל בשמחה של מצוה היה היתר בזמן 

דוד שהיה מכרכר בכל עוז ובזמן הגלות ערב' כל שמחה ואפי' בשמחה של מצוה  שב"ה קיים כגון שמחת בית השואב' ושמחת
 :כגון בחתונה או פורים מ"מ לא ימלא פיו שחוק כנלע"ד נכון

 
PossibilitiesPart 4: Room for leniency? Three  

 
 ( ערוך השולחן אורח חיים הלכות תשעה באב סימן תקס13

כי שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה וזהו אפילו בזמן המקדש אסור וזהו כשעוסק ואסור לאדם שימלא פיו שחוק בעוה"ז 
  :בהשחוק זמן מרובה עם אחרים אבל שחוק בעלמא לית לן בה ופשוט הוא דאסור לשמוע זמר אשה דזהו קירוב לעריות

 
 ספר האשכול )אלבק( הלכות תפילה דף יד עמוד א( 41

דאוריתא כגון למלאות שחוק פיו בעולם הזה, ולשמש מטתו בשני רעבון, ולישן ביום  וכתב גאון ז"ל ואסורי דאמור רבנן דלאו
  :יותר משינת הסוס, וכל כיוצא בהן אין עליהן לא מלקות ולא נדוי אלא קורין אותו עובר על תקנת חכמים

 
 תוספות מסכת תענית דף יא עמוד א( 51

ד נולדה בין החומות ואותו העת עת רעב היה וע"כ שימשו ואם תאמר הרי יוכב -אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון 
מטותיהן בשני רעבון ויש לומר דלכ"ע לא הוי אסור אלא למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות ויוסף לא שימש אבל שאר בני אדם 

 .שימשו
 
 בן יהוידע, ברכות שם( 61

דקמ"ל עלה? ונ"ל בס"ד כי ר"ל היה טבעו בדחן כמו  קשא ודאי כל מילי דחסידותא דשמע ר"ל מן ר"י היה מקיים ומאי שנא האי
 בר קפרא וכפי טבעו ומנהגו היה קשא עליו חסידות זו ועכ"ז היה נזהר בה
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Humor in the Talmud handout

"Just as if a full container of oil were in your hand and a drop of water fell 
into it an equal amount of oil would spill over, so too for every word of Torah 
that enters one's heart a word of lestzanut leaves it; and for every word of 

כי הא דרבא מקמי דפח לההו דרבנן פתח במילתא דבדיחותא -  בבבלי שבת ל

TZADIKIM MELACHTAM NAASEIT AL YEDEI ACHERIM

CHASSIDIM 

60 LEVANAS

Freud-
Innocent humor - 
innocuous
Tenditious  humor – 

 איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימרא פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל בבי רב אחלפוה קמיה אמר להו ניהוו שית שנין אחלפוה קמיה אמר
 להו איכניס והדר איזיל הוה קא מכסיף מאבוה א"ל בני דעת קונך יש בך מעיקרא כתיב (שמות טו) תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב (שמות כה)
 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אזיל יתיב תרתי סרי שני בבי רב עד דאתא איעקרא דביתהו אמר רבי היכי נעביד נגרשה יאמרו ענייה זו לשוא

 :שימרה נינסיב איתתא אחריתי יאמרו זו אשתו וזו זונתו בעי עלה רחמי ואיתסיאת

jokes	  in	  talmud?	  	  yes	  	  but	  	  old	  ONES	  
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 ו) ּגְדֹולָה ּתֹוָרה יֹותֵר מִן הַּכְהּונָּה ּומִן הַּמַלְכּות, שֶׁהַּמַלְכּות נְִקנֵית ּבִשְֹׁלשִׁים מַעֲלֹות, וְהַּכְהֻנָּה)
 ּבְעֶשְִׂרים וְאְַרּבַע, וְהַּתֹוָרה נְִקנֵית ּבְאְַרּבָעִים ּושְׁמֹונֶה ְדבִָרים, וְאֵלּו הֵן: ּבְתַלְמּוד, ּבִשְׁמִיעַת הָאֹזֶן,

 ּבַעֲִריכַת שְׂפָתָיִם, ּבְבִינַת הַּלֵב, ּבְאֵימָה, ּבְיְִראָה, ּבַעֲנָוָה, ּבְשִׂמְחָה, ּבְטָהֳָרה, ּבְשִּׁמּוׁש חֲכָמִים,
 ּבְִדְקּדּוק חֲבִֵרים, ּבְפִלְּפּול הַתַּלְמִיִדים, ּבְיִּׁשּוב, ּבְמְִקָרא, ּבְמִשְׁנָה, ּבְמִעּוט סְחֹוָרה, ּבְמִעּוט ֶדֶּרְ

 ,אֶֶרץ, ּבְמִעּוט תַּעֲנּוג, ּבְמִעּוט שֵׁנָה, ּבְמִעּוט שִׂיחָה, ּבְמִעּוט שְׂחֹוק

אורח חיים תלח
1 

נִכְנַס אַחֲָריו ּומָצָא ּפֵרּוִרין ּנִכְנַס לְבַיִת ּבָדּוק וְכִּכָר ּבְפִיו, וְ  עַכְּבָר ׁשֶ
הַּכִּכָר אַחַר  הַּבַיִת  לִבְּדֹק  זֹר  לַחֲ צִָריְ  ּכָל הַּכִּכָר,  ּכְֵדי   אֲפִּלּו 
מֵעָלְמָא ּפֵרּוִרין  נֵי  וְהָ עַכְּבָר לְפֵָרר,  ׁשֶל  ּדְַרּכֹו  ׁשֶאֵין  לְפִי   ׁשֶהִכְנִיס; 
וְכִּכָר ּבָדּוק  לְבַיִת  נִכְנַס  ּתִינֹוק  אִם  אֲבָל  מֵאֹותֹו ּכִּכָר.  וְֹלא   אָתּו 
זֹר וְלִבְּדֹק ׁשֶחֶזְָקתֹו נִכְנַס אַחֲָריו ּומָצָא ּפֵרּוִרין, אֵינֹו צִָריְ לַחֲ יָדֹו וְ  ּבְ
ּנָפְלּו מִּמֶּנּו ּבִׁשְעַת אֲכִילָה, ׁשֶּדֶֶרְ הַּתִינֹוק  ׁשֶאֲכָלֹו, וְאֵּלּו הַּפֵרּוִרין ׁשֶ
זֹר לַחֲ צִָריְ  ּכָל הַּכִּכָר,  ּכְֵדי  ּבַּפֵרּוִרין  אֵין  ׁשֶאִם  אֹומְִרים  וְיֵׁש   לְפֵָרר. 
ינֵי עַכְּבָר נִכְנַס וְיֹוצֵא הִׁשְמִיט הַָרב, הֹואִיל וְֹלא ׁשְכִיחֵי  .וְלִבְּדֹק. ּדִ

HALACHIC	  JOKES	  

1.	  OPENING	  CHEREM	  RABEINU	  
GERSHON	  -‐	  CANT	  MAKE	  IT	  IN	  KOLLEL	  
ON	  ONE	  WIFE	  
2.	  I	  DONT	  HOLD	  BY	  THE	  EIRUV	  
3.	  KASHER	  A	  TREIF	  PIECE	  OF	  MEAT	  
4.	  YEKKI	  HOME	  LATE	  

Type to enter text
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 paronomasia -    freud describes as "the use
 of the same or similar word from one circle of
 ideas to another, remote one," about which
 Freud says, "the pleasure.., seems to be the

 ומי אמרינן אין חוששין שמא גררה
 חולדה? והא קתני סיפא: מה שמשייר
 יניחנו בצנעה, שלא יהא צריך בדיקה

 אחריו! — אמר אביי: לא קשיא; הא —
 בארבעה עשר, הא — בשלשה עשר.
 בשלשה עשר דשכיח ריפתא בכולהו

 בתי — לא מצנעא, בארבעה עשר דלא
 שכיחא ריפתא בכולהו בתי — מצנעא,

 — אמר רבא: וכי חולדה נביאה היא?
 דידעא דהאידנא ארביסר ולא אפי עד

 ?לאורתא, ומשיירא ומטמרא

Women in charge of Sukkah
Men in charge of Cleaning for Peach
would both start on the same day

Kvetching 
They said to Moses, Is it because there are no graves in Egypt that you have taken us to die in the 
desert? What is this that you have done to us to take us out of Egypt?

Numbers (Bamidbar) 11  
We remember the fish that we ate in Egypt free of charge, the cucumbers, the watermelons, the 
leeks, the onions, and the garlic. 
In verse 12, Moses kvetches to God about the people kvetching to him: 

Was I pregnant with this entire people (האנכי הריתי את כל העם הזה)? Did I give birth to 
them (אם אנכי ילדתיהו)? that You say to me, ‘Carry them in your bosom as a male nanny 
carries a nursing baby (שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק)?

You ask him: “Matsah or Motseh?” (מצא 
 which translates to “Found or ,(או מוצא
Find?”. This is based on two Biblical 
passages. One is from Proverbs 18:22: 
“He who has found a wife has found 
goodness” 
and the second is from Kohelet 7:26: 
“And I find more bitter than death the woman 
whose heart is snares and nets, her hands are 
bonds; whoever is good in God’s sight will 
escape from her, and a sinner will be taken by 
her.”

MEN WOMEN
Good Shnabbos

cow from minsk

LAUGHING HYENA
coffee – suppository – make a Kiddush

WHY IS THIS KNIGHT

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9939%22%20%5Co%20%22numbers11%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9939%22%20%5Co%20%22numbers11%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16389%22%20%5Co%20%22prov18%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16468%22%20%5Co%20%22kohelet7%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16389%22%20%5Co%20%22prov18%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16468%22%20%5Co%20%22kohelet7%22%20%5Ct%20%22_blank
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ַרב ּבָרֹוָקא חֹוזָאָה הָיָה מָצּוי ּבַּׁשּוק ׁשֶל ּבֵי לֶפֶט,
וְהָיָה אֵלִּיָהּו מָצּוי אֶצְלֹו.

אָמַר לֹו: יֵׁש ּבְׁשּוק זֶה ּבֶן עֹולָם הַּבָא?
אָמַר לֹו: לָאו.

ּבֵינָתַיִם ּבָאּו ׁשְנֵי ּבְנֵי אָָדם.
אָמַר לֹו אֵלִּיָהּו: הַּלָלּו ּבְנֵי עֹולָם הַּבָא הֵם.

הָלַך אֶצְלָם ַרב ּבָרֹוָקא,
אָמַר לָהֶם: מָה מַעֲׂשֵיכֶם?

אָמְרּו לֹו: ּבְנֵי אָָדם ׂשְמֵחִים אָנּו ּומְׂשַּמְחִים עֲצּובִים,
ּוכְׁשֶאָנּו רֹואִים ׁשְנַיִם ׁשֶּנָפְלָה ְקטָטָה ּבֵינֵיהֶם אָנּו טֹוְרחִים 

וְעֹוׂשִים ּבֵינֵיהֶם ׁשָלֹום.
תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כב, עמוד א.

A certain Babylonian went up to the Land of Israel and 
took a wife [there]. 'Boil me two [cows'] feet,' he 
ordered, and she boiled him two lentils,13  which 
infuriated him with her. The next day he said, 'Boil me 
a griwa',14  so he boiled him a griwa. 'Go and bring me 
two bezuni;'15  so she went and brought him two 
candles.15  'Go and break them on the head of the 
baba.'16  Now Baba b. Buta was sitting on the threshold, 
engaged in judging in a lawsuit. So she went and broke 
them on his head. Said lie to her,17  'What is the 
meaning of this that thou hast done?' — She replied, 
'Thus my husband did order me.' 'Thou hast performed 
thy husband's will,' he rejoined; 'may the Almighty 
bring forth from thee two sons like Baba b. Buta
Nedarim 66b 

 אל תרבה  שיחה עם האישה
“Rabbi Yosi the Galilean was going along the road. He met Beruriah. He said to her, “By 
which road shall we go to Lod?” She said to him, “Galilean fool! Did not the sages say, 
‘Do not talk too much with a woman’ [Mishnah Avot 1:5, b. Nedarim 20a]? You should 
have said, ‘By which to Lod?'” 

HEAVEN
RABBI  BUS DRIVER
DEATH BED - AND MY PIETY YOU 
SAY NOTHING

70 yr old virgin

JEWISH MOTHERS
MINE IS A GAY BARMAN
3	  new	  	  wives	  	  	  -‐clean	  wash	  sew	  	  -‐	  when	  	  
the	  swelling	  went	  	  down	  	  	  	  

 FIRST JEWISH PRESIDENT - MOM

 ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל
 נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי

 טלפי בשילה ליה תרי טלפי רתח עלה
 למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילה
 ליה גריוא אמר לה זילי אייתי לי תרי

 בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר
 לה זילי תברי יתהון על רישא דבבא הוה
 יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא
 אזלת ותברת יתהון על רישיה אמר לה
 מה הדין דעבדת אמרה ליה כך ציוני

 בעלי אמר את עשית רצון בעליך המקום
:יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא

http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_13
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_14
http://www.come-and-hear.com/nedarim
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_15
http://www.come-and-hear.com/nedarim/n
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_17
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_13
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_14
http://www.come-and-hear.com/nedarim
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_15
http://www.come-and-hear.com/nedarim/n
http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_66.html%22%20%5Cl%20%2266b_17
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 א"ר אילעאי בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו
:ובכעסו ואמרי ליה אף בשחקו

•  אמר רבי אחא בר חנינא: כל המבקר חולה, נוטל
.[אחד משישים בצערו[2

?אמרי ליה[3]: אם כן, ליעלון שיתין ולוקמוה

 בעא מיניה פלימו מרבי מי שיש לו שני
 ראשים באיזה מהן מניח תפילין א"ל או
 קום גלי או קבל עלך שמתא אדהכי אתא
 ההוא גברא א"ל איתיליד לי ינוקא דאית
ליה תרי רישי כמה בעינן למיתב לכהן

מנחות לז

-its for the shiva

CIRCUMCISION

CLOCKS
LAWYER CARRIES BRIEFCASE- PLUMBER 
TOOLS - A MOHEL BRISKIT
4 SKIN DIVERS
MAS HACHNASA
COULDNT WALK FOR A YEAR

SMARTS 

EXOCUTION LAST WISH  - STRAWBERRIES OUT OF SEASON - I’LL WAIT

KGB SHOOT HIM FIRST

MONEY FROM HEAVEN - WHAT GOD WANTS IN THE CIRCLE
AUSTRIO CROATION

 המשנה: 'ולא יקרא לאור הנר

 תניא: רבן שמעון בן גמליאל אומר:
 התינוקות, מתקינין להן ראשי פסוקיהן
 לאור הנר. מיי כדון? אילין בעיי דיטפי
בוצינא ואילין לא בעיי דיטפי בוצינא

 ירושלמי שבת פ"א ה"ג

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98_%D7%91%22%20%5Cl%20%22cite_note-2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98_%D7%91%22%20%5Cl%20%22cite_note-2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98_%D7%91
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COUNTRY CLUB

I ONLY MAKE THE SLEEVES

I SAID RICH/WHICH DOCTOR
WE FORGOT THE “R” IT WAS CELIBRATE!

money
donations  rabbi yom 
kippur - pocket watch  
chain breaks -IT TOOK 
THEM A MONTH TO 
CLEAN 

Type to enter text

GENTILE JOKES

OK ILL TAKE IT
CANCELLS ON MOM  -OK
WHY GOD CREATE GOYIM- RETAIL

 GOYIM AND
JEWS

TEXAN AND RANCH
 JOINING GOYISH
COUNTRY CLUB

Type to enter text



�7

SHORRERS

2 SHNORRERS A GOY AND A JEW
WHATS WITH YOU JEWS AND THE MONEY ALL THE TIME
GOLDBERGS  NAILS
THE CROSS SALESMAN - MIT DEH YOSHKEH

SEX
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WORDPLAY

What is the difference between Jesus and Moses? Jesus saves, Moses invests.
Did you hear about the dyslexic Rabbi? He walks around saying, “Yo"

YEKKI AND CHABAD HAT

, "Chaim Goldberg having gone to sea, his wife requests the prayers of the 
congregation for his safety." 
, "Chaim Goldberg having gone to sea his  
wife requests the prayers of the congregation for his safety." 

HOW OLD ARE YOU 
SWIMMING ALLOWED

sarcasm
 My friend Yaacov told me there's a new Talking
  .Jewish Mother doll
 You pull the string and it says, "Again with the
string

LADIES LADIES IS ANYTHING OK?

 In the Jewish doctrine, when does a fetus
?become a human
When it graduates from med school


