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]ליקוטי מוהר"ן תינינא כ"ד[

ְורָאוּי ֵלי ֵלךְ
מּוֹצא ְבּ ַע ְצמוֹ,
וּבזֶה ַה ְמּ ַעט טוֹב ֶשׁ ֵ
טוֹבהָ .
ְדּ ַהיְנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ְוּל ַח ֵפּשׂ ִל ְמצֹא ְבּ ַע ְצמוֹ ֵאיזֶה זְכוּת ו ְֵאיזֶה ְנקֻדָּה ָ
ֲמנָא ִל ְצ ָלן ,אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן י ְַחזֵּק
ִיח ֶאת ְמקוֹמוֹ ,אַף ִאם נ ַָפל ְל ַמה ֶשּׁנּ ַָפלַ ,רח ָ
ִיחזֵּק ַע ְצמוֹ ,וְאַל ַינּ ַ
י ְִשׂ ַמח ו ַ
ֲשׁר ִיז ְֶכּה לָשׁוּב ַעל-י ְֵדי-זֶה ְל ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְַך,
ֲדיִןַ ,עד א ֶ
מּוֹצא ְבּ ַע ְצמוֹ ע ַ
ַע ְצמוֹ ִבּ ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט טוֹב ֶשׁ ֵ
ְשׁ לוֹם ,אַף ִא ם י ְִהיֶה ַמה
אַתּ ה ָצרִ יךְ לְ ִה ְת ַח זֵּק וְלִ ְבלִ י לְ ָי ֵא שׁ ַע ְצ ְמ ָךַ ,ח ס ו ָ
וּמ זֶּה ָתּ ִביןַ ,עד ֵה י ָכ ן ָ
ִ
ֶשּׁ יּ ְִהיֶה.
ְו ָה ִע ָקּ ר לִ ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ָתּ ִמ יד.
שׁוֹט ה ְו ַל עֲשׂוֹת
טוּת אַ ,ל עֲשׂוֹת ַע ְצ מוֹ כְּ ֶ
ֲפלּוּ ַע לְ -י ֵד י ִמ ֵלּי דִּ ְשׁ ָ
ִישׂ ַמּ ח ַע ְצ מוֹ ְבּ ָכל ַמ ה ֶשּׁיּוּ ַכ לַ ,ו א ִ
ו ַ
וּצ חוֹק אוֹ ְק ִפ יצוֹת וְרִ קּוּדִ ים ,כְּ ֵדי ָל בוֹא לְ ִשׂ ְמ ָח הֶ ,שׁ הוּא ָדּ ָבר גָּדוֹל ְמ אֹד:
ִע ְנ ְי נֵי ְשׁ טוּת ְ
ימ ן רפ"ב(,
עוֹד י )ליקוטי מוהר"ן ְבּ ִס ָ
אלקי ְבּ ִ
ֲמר ֲאז ְַמּ ָרה ֵל ַ
ֱמר ַבּ ַמּ א ָ
ִע ם ַמ ה ֶשּׁ ֶנּ א ַ

]ליקוטי מוהר"ן ח"ב מ"ח[

"גם על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר.
כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים ונוראים רחמנא לצלן ואי אפשר להם לספר מה
שבלבם .והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם.
והם הולכים מלאים יסורים ודאגות,
וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש ,ולהחיות אדם אינו דבר ריק כי הוא
דבר גדול מאד.
וכמו שמובא בגמרא )תענית כב :(.מהני תרי בדחי ]שני בדחנים[ שזכו למה שזכו על ידי זה שהיו
משמחים בני אדם"
]חיי מוהר"ן[

ֲמ ת ֶשׁ ֵא ין ָל ֶה ם
חוֹק ים ֵמ ַה ֵשּׁ ם י ְִת ָבּרַךְ ְו ֵאינָם ִמ ְת ָק רְ ִבים ֵא ָליו י ְִת ָבּרַךְ  ,הוּא רַק ֵמ ח ַ
ַמה ֶשּׁ ָה עוֹ ָל ם רְ ִ
ַשּׁ ִב ין ַע ְצ ָמ ן.
יִשּׁוּבַ -ה ַדּ ַע תְ ,ו ֵאינָם ְמי ְ
וּמ ָכּ ל ִע ְנ ְי נֵי ָה עוֹ ָל ם ַה זֶּהֵ ,ה ן
יט בָ ,מ ה ַה ַתּ כְ לִ ית ִמ ָכּל ַה ַתּ אֲווֹת ִ
ַשּׁ ב ַע ְצ מוֹ ֵה ֵ
ְו ָה ִע ָקּר לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל לְ י ֵ
ַתּ אֲווֹת ַה נִּכְ נָסוֹת ַל גּוּףֵ ,ה ן ַתּאֲווֹת ֶשׁ חוּץ ַל גּוּף ,כְּ גוֹן ָכּ בוֹדְ ,ו אָז ְבּ ַו ַדּ אי יָשׁוּב ֶא ל ה':
אַךְ ַדּ עֶ ,שׁ ַע לְ -י ֵדי ָמ ָר הְ -שׁ חוֹרָה ]=עצבות[ ִאי ֶא ְפ ָשׁר לְ ַה ְנ ִהיג ֶא ת ַה מֹּ ַח כִּ רְ צוֹנוְֹ ,ו ַע לֵ -כּ ן ָק ֶשׁ ה לוֹ
ַשּׁ ב ַדּ ְע תּוֹ,
מּח כִּ רְ צוֹנוֹ ,וְיוּ ַכל לְ י ֵ
ַשּׁ ב ַדּ ְע תּוֹ .רַק ַע לְ -י ֵד י ַה ִשּׂ ְמ ָח ה יוּ ַכל לְ ַה ְנ ִהיג ַה ַ
לְ י ֵ
כִּ י ִשׂ ְמ ָח ה הוּא עוֹ ָל ם ַה ֵח רוּתִ ,בּ ְב ִחינַת )י ְִשׁ ַעיָה נ"ה(" :כִּ י ְב ִשׂ ְמ ָח ה ֵת ֵצ אוּ"ֶ ,שׁ ַע לְ -י ֵד י ִשׂ ְמ ָח ה
ְיוֹצ ִאין ִמ ן ַה גָּלוּת.
ֲשׂין ֶבּ ן-חוֹרִ ין ו ְ
ַנ ע ִ
אַחר ֶשׁ מּחוֹ ְבּ ֵחרוּת ְו ֵאינוֹ ְבּ גָלוּת .כִּ י ַע ל-
ַשּׁ ב ַדּ ְע תּוֵֹ ,מ ַ
ַ ...ו ֲא זַי יוּ ַכ ל לְ ַה ְנ ִהיג ֶא ת מחוֹ כִּ רְ צוֹנוֹ וּלְ י ֵ
ֻשּׁ ב...
ְי ֵדי גָּלוּת ֵאין ַה ַדּ ַע ת ְמי ָ

ְו ָל בוֹא לְ ִשׂ ְמ ָח ה הוּא ַע לְ -י ֵד י ַמ ה ֶשּׁ מּוֹ ֵצ א ְבּ ַע ְצ מוֹ ֵאי ֶז ה ְנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָב ה ַעלָ -כּ לָ -פּ נִיםַ ,כּ ְמ בואָר ַע ל
קּוּטי מוהר"ן ָהרִ אשׁוֹןְ ,בּ ִס ָימן רפב( ַ ,עיֵּן ָשׁ ם.
ַמּ רָה ֵל אל ַק י ְבּ עוֹדִ י" ) ְבּ לִ ֵ
ָפּ סוּקֲ " :א ז ְ
ְו ַעלָ -כּ לָ -פּ נִים יֵשׁ לוֹ לִ ְשׂ מֹ ַח ַבּ ֶמּ ה ֶשׁ ָזּ ָכ ה לִ ְהיוֹת ִמ ֶזּרַע י ְִשׂ ָר ֵא לֶ ,שׁ לּא ָע ַשׂ ִני גּוֹי ,וּכְ מוֹ ֶשׁ אָנוּ
ֱמ ת' וְכוּ'.
ָת ן ָל נוּ תּוֹרַת א ֶ
אוֹמרִ יןָ ' :בּרוּךְ אֱל ֵקינוּ ֶשׁ ְבּרָאָנוּ לִ כְ בוֹדוְֹ ,ו ִה ְבדִּ י ָל נוּ וְכוּ' ְו נ ַ
ְ
ִמ ָכּ ל זֶה ְו ַכיּוֹ ֵצ א ָבּ זֶה רָאוּי לוֹ לִ ַקּ ח לוֹ ִשׂ ְמ ָח ה לְ ַשׂ ֵמּ ַח ַדּ ְע תּוֹ ַכּ ַנּ"ל.
יח א ַדּ ְע ֵתּ הּ' ]בדיחות הדעת[ֶ ,שׁ הוּא ָדּ ָבר גָּדוֹל ,דְּ ַה יְנוּ ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁ ר ַה ִשּׂ ְמ ָח ה
ְו זֶה ְבּ ִחינַת ) ַשׁ ָבּת עזְ ' : (:בּדִ ָ
ֲשׂ ה ִמ זֶּה יִחוּד גָּדוֹל
לְ מחוֹ ְו ַד ְע תּוַֹ ,ו ֲא זַי ַה מֹּ ַח ְמ ֻשׁ ְח רָרְ ,ויֵשׁ לוֹ יִשּׁוּבַ -ה ַדּ ַע ת ַכּ ַנּ"לְ ,ו גַם לְ ַמ ְע ָל ה ַנ ע ֶ
יח א ַדּ ְע ֵתּ הּ"
ַע לְ -י ֵדי ְבּ דִ ָ
]ליקוטי מוהר"ן ח"ב י[

"אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות ,בכל מקום עם אוטו ,בכל מקום של רמזורים ...צריכים
להודיע ולפרסם את האמת ,צריכים להתחזק ,כן!"
]סבא ישראל – שיחות[

ֻשּׁ הֶ ,שׁ ֵה ם אַ ְנ ִפּין ְנ הוֹרִ ין ]=פנים מאירות[ְ ,בּ ִחינַת ַחיִּיםְ ,בּ ִחינַת ִשׂ ְמ ָח ה,
" ִכּי יֵשׁ ָפּ נִים של ְקד ָ
ְויֵשׁ ָפּ נִים של ִס ְטרָא אָ ֳחרָאֶ ,שׁ ֵה ם אַ ְנ ִפּין חֲשׁוֹכִ ין ]=פנים חשוכות[ָ ,מרָה ְשׁ חוֹרָה ,עֲבוֹ ָד ה ָזרָה"
]ליקוטי מוהר"ן כ"ג ד'[

" ִכּי כְּ ֶשׁ ִתּ ְז ֶכּ ה לְ ִשׂ ְמ ָח הֲ ,א זַי ַה ֵשּׁ ם י ְִת ָבּרַךְ ְבּ ַע ְצ מוֹ י ְִשׁ מר לְ ָך ֶא ת ַה ְבּרִ ית ,דְּ ַהיְנוּ ֶשׁיּ ְִהיֶה ְבּ ֶע זְרְ ָך
לִ ְשׁ מור ֶא ת ַה ְבּרִ ית ק ֶד שׁ,
כִּ י ִע ַקּר ְפּ גַם ַה ְבּרִ ית הוּא ַע לְ -י ֵד י ַע ְצ בוּת ַכּיָּדוּ ַע ,כִּ י ְפּ גַם ַה ְבּרִ ית ָבּ א ַע לְ -י ֵד י ַה ְקּ לִ ָפּ ה ַהיְדוּ ָע ה
ֶשׁ ִנּ ְקרֵאת לִ ילִ יתַ ,על ֵשׁ םֶ ,שׁ ְמּ ַי ֶלּ ֶל ת ָתּ ִמ יד ֶשׁ זֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַע ְצ בוּת,
ְו ַעלֵ -כּ ן ִע ַקּר ְשׁ ִמ ירַת ַה ְבּרִ ית זוֹכִ ין ַע לְ -י ֵדי ִשׂ ְמ ָח ה ,כִּ י ַע לְ -י ֵדי ִשׂ ְמ ָח ה זוֹכִ ין ֶשׁ ַה ֵשּׁ ם י ְִת ָבּרַךְ
ְבּ ַע ְצ מוֹ ַי עֲזור לוֹ לִ ְשׁ מור ֶא ת ַה ְבּרִ ית ק ֶד שׁ ַכּ ַנּ "ל.
]ליקוטי מוהר"ן קס"ט[

ִמ ְצוָה ְגּדוֹ ָל ה לִ ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ָתּ ִמ יד ,וּלְ ִה ְת ַגּ ֵבּ ר לְ ַה רְ ִח יק ָה ַע ְצ בוּת ְו ַה ָמּרָה ְשׁ חֹרָה ְבּ ָכל כּחוֹ.
ְו ָכל ַה חוֹ ַל אַת ַה ָבּ ִאין ַע ל ָה אָ ָד םֻ ,כּ ָלּ ם ָבּ ִא ין רַק ִמ ִקּלְ קוּל ַה ִשּׂ ְמ ָח ה.
רוֹפ ִא ים ֶה אֱרִ יכוּ ָבּ זֶהֶ ,שׁ ָכּל ַה חוֹ ַל אַת ַ -ע לְ -י ֵדי ָמרָה ְשׁ חֹרָה ְו ַע ְצ בוּתְ ,ו ַה ִשּׂ ְמ ָח ה
ְו גַם ַחכְ ֵמי ָה ְ
ִה וא רְ פוּאָה ְגּדוֹ ָל ה.
ְו ַהכְּ ָל לֶ ,שׁ ָצּרִ יךְ לְ ַה ְת ַגּ ֵבּר ְמ אֹד ְבּ ָכ ל ַה כּחוֹת ,לִ ְהיוֹת אַךְ ָשׂ ֵמ ַח ָתּ ִמ יד.
וּמ ְקרֵי ַה ְזּ ַמ ןְ ,ו ָכל אָ ָד ם ָמ ֵל א
ֲמ ת ִפּ ְג ֵעי ִ
כִּ י ֶט ַב ע ָה אָ ָד ם-לִ ְמ שׁךְ ַע ְצ מוֹ לְ ָמרָה ְשׁ חֹרָה ְו ַע ְצ בוּת ֵמח ַ
יח ֶא ת ַע ְצ מוֹ ְבּכֹ ַח גָּדוֹל לִ ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ָתּ ִמ יד וּלְ ַשׂ ֵמּ ַח ֶא ת ַע ְצ מוֹ
יִסּוּרִ יםַ ,ע לֵ -כּ ן ָצרִ יךְ לְ ַה כְ רִ ַ
טוּת א.
ֲפלּוּ ְבּ ִמ ֵלּי דִּ ְשׁ ָ
ֲשׁר יוּ ַכ לַ ,ו א ִ
ְבּ ָכל א ֶ
ִשׁ ָבּר הוּא טוֹב ְמאודִ ,עם כָּל זֶה ,הוּא רַק ְבּ ֵאיזוֹ ָשׁ ָעהְ ] ,ו רָאוּי לִ ְקבּ ַע לוֹ ֵא יזֶה ָשׁ ָעה
אַף ֶשׁגַּם ]להיות בֵ [-לב נ ְ
ֲבל כָּל ַהיּוֹם כֻּלּוֹ ָצרִ ְיך ִל ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
ַבּיּוֹם לְ ַשׁ ֵבּר לִ בּוֹ וּלְ ָפרֵשׁ ִשׂ ָיחתוֹ לְ ָפ נָיו י ְִת ָבּ ַרךְ ַ ,כּ מּוּ ָבא ֶא ְצ ֵלנוּ[ א ָ
ֲשׁ ר יְכוֹלִ ין לִ ָכּ ֵשׁל ַע לְ -י ֵד י ִשׂ ְמ ָח הַ ,ח ס
יוֹתר ֵמ א ֶ
כִּ י ִמ ֵלּ ב נ ְִשׁ ָבּר ְבּ ַק ל יְכוֹלִ ין ָל בוֹא לְ ָמרָה ְשׁ חֹ ָר הֵ ,
יוֹתר ָל בוֹא ִמ ֵלּ ב נ ְִשׁ ָבּר לְ ָמרָה ְשׁ חֹרָה
ְשׁ לוֹם ,כִּ י זֶה ָקרוֹב ֵ
ְשׁלוֹםָ ,ל בוֹא לְ ֵאיזֶה הוֹ ֵללוּתַ ,ח ס ו ָ
וָ
ֻח ֶד ת י ְִהיֶה לוֹ ֵל ב נ ְִשׁ ָבּ ר.
ַע לֵ -כּ ן ָצרִ יךְ ֶשׁ יּ ְִהיֶה ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ָתּ ִמ יד ,רַק ְבּ ָשׁ ָע ה ְמי ֶ
]ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ד תנינא[

ָת ָתּ ה ִשׂ ְמ ָח ה ְבלִ ִבּ י".
" ְו ִע ַקּר ַה ִשּׂ ְמ ָח ה ִה יא ַבּ ֵלּ ב ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָכּ תוּב ) ְתּ ִהלִּ ים ד( " :נ ַ
ָלוּת הּ כְּ ֶשׁ ַע ְצ בוּת ֶשׁ ֵה ם ַה ְקּלִ פּוֹת
ְו גָלוּת ַה ְשּׁכִ ינָהֶ ] ,שׁ הוּא ְבּ ִחינַת ֵלב ֶשׁהוּא ִשׂ ְמ ָח ָתן ֶשׁל י ְִשׂ ָר ֵאל[ ִע ַקּר גּ ָ
יה
גּוֹברִ ים ָע ֶל ָ
ְ
כְּ ֶשׁיּ ְֵצ אוּ י ְִשׂ ָר ֵא ל ֵמ ַה גָּלוּת ,כְּ ִתיב )י ְַשׁ ְעיָה נ"ה(" :כִּ י ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ֵת ֵצ אוּ".
עוֹשׂ ה ַה ִמּ ְצ וָה ְבּ ִשׂ ְמ ָח הֲ ,א זַי ַמ ֲע ֶל ה ַה ְשּׁ כִ ינָהֶ ,שׁ ִה יא ִשׂ ְמ ַח ת ַה ֵלּ בִ ,מ ֵבּין ַה ְקּלִ פּוֹת"
ִנ ְמ ָצ א כְּ ֶשׁ ֶ
]ליקוטי מוהר"ן כ"ד ב '[

ֲמת
ָטה טוֹב ְמאוד ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ֵמח ַ
ֲפלּוּ' ַה ֲחר ָ
ֲמת ִשׂ ְמ ָחה ו ְֶח ְדוָהַ .וא ִ
ִע ַקּר ַמ ֲע ַלת ַה ְבּ ִכיָה הוּא כְּ ֶשׁ ִהיא ֵמח ַ
ֵע ְמאד ַעל ֶשׁ ָמּרַד נֶגְ דּוֹ ַבּיּ ִָמים
וּמ ְתגּ ְַעגּ ַ
ִשׂ ְמ ָחהֶ ,שׁ ֵמּרוב ִשׂ ְמ ָחתוֹ ְבּ ַה ֵשּׁם י ְִת ָבּר ְַך ,הוּא ִמ ְת ָחרֵט ִ
ֲמת ִשׂ ְמ ָחה"
ֲמת רוב ַה ִשּׂ ְמ ָחהְ ,וזֶה ִע ַקּר ַמ ֲע ַלת ַה ְבּכִ יָּהֶ ,שׁ ִתּ ְהיֶה ֵמח ַ
וּמ ְתעוֹרֵר לוֹ ְבּכִ יָּה ֵמח ַ
ָהרִ אשׁוֹנִיםִ ,
]ליקוטי מוהר"ן קע" ה[

ֲפלּוּ ִא ם לִ ְפ ָע ִמים נוֹ ֵפ ל ִמ ַמּ דְ ֵר גָתוָֹ ,צרִ יךְ לְ ַח זֵּק
יך לִ ְהיוֹת ָתּ ִמ יד ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ְו ַל עֲבד ה' ְבּ ִשׂ ְמ ָח הַ ,ו א ִ
" ָצרִ ְ
יח לוֹ ֵא יזֶה ֶה אָרָה ְק ָצ ת
ַע ְצ מוֹ ַבּיּ ִָמים ַה קּוֹדְ ִמים ֶשׁ ָהיָה ַמ זְרִ ַ
רוֹאיםֶ ,שׁ ַכּ ָמּ ה ִ
כְּ מוֹ ֶשׁ אָנוּ ִ
ֲמינִים בּוֹ
וּמ א ִ
סוּמ א ַ
ִיקים ַע ְצ ָמ ן ְבּ ִאישׁ ֶא ָח ד ֶשׁ ֵאינוֹ ָ
סוּמים ]עיורים[ ַמ ֲח ז ִ
רוֹא ה כְּ ָלל,
אַחר ַמ ְק לוֹ ,אַף ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
ֲמין לְ ַמ ְקלוֹ ֶשׁ הוֹ ֵלךְ ַ
סּוּמ א ַמ א ִ
ְו הוֹלְ כִ ים אַ ֲח רָיוְ ,ו גַם ַה ָ
יח לוֹ ְק ָצת ְו ָהיָה ִמ ְת ַח זֵּק
אַחר ֶשׁ ַבּיּ ִָמים ַה קּוֹדְ ִמים ִה זְרִ ַ
אַחר ַע ְצ מוֹ ,דְּ ַהיְנוּ ֵמ ַ
ִמ ָכּ לֶ -שׁ ֵכּ ן ֶשׁרָאוּי ֵל י ֵלךְ ַ
יּאח ז ַבּיּ ִָמים
וּמ ְת עוֹרֵר לִ בּוֹ לְ ַה ֵשּׁ ם י ְִת ָבּרַךְ  ,אַף ֶשׁ ַע כְ ָשׁ ו ָנ ַפל ִמ זֶּה ְו ִנ ְס ְתּ מוּ ֵעינָיו וְלִ בּוִֹ ,עם ָכּל זֶה רָאוּי ֶשׁ ֵ
ִ
ֵיה ם,
ַה קּוֹדְ ִמ ים ְו ֵי ֵל ךְ אַ ֲחר ֶ
אַח ר
דְּ ַהיְנוּ כְּ מוֹ ֶשׁ אָז ָהיָה ִמ ְת עוֹרֵר לִ בּוֹ לְ ִה ְת ַח זֵּק ַבּ עֲבוֹ ָד תוֹ י ְִת ָבּרַךְ ֵ .כּ ן גַּם ַעכְ ָשׁ ו י ְַח זֵּק לִ בּוֹ ְמ אודְ ,ו ֵי ֵלךְ ַ
יח ה ֶשׁ ָהיָה לוֹ אָז ,אַף ֶשׁ ַעכְ ָשׁ ו ָנ ַפל ִמ זֶּה ַכּ ַנּ"ל,
ַה ִה ְת עוֹרְ רוּת ְו ַה זְּרִ ָ
אָמ ן".
ֲשׁר ִבּ ְק ָצ ת י ִָמים ַי ַע זְרוֹ ה' ְו ַי חֲזר ְו ִי ְזרַח לוֹ אוֹרוֹ י ְִת ָבּרַךְ ֵ ,
ַעד א ֶ
]ליקוטי מוהר"ן רכ" ב[

ֲמ ת ֶשׁ ָהיָה ָתּ ם ,וְלא ָהיָה ָבּ ִקי ְבּ ַה ְמּ ָל א ָכ ה ָכּ לָ -כּ ךְ ַעל
וּמ ח ַ
ַצ ָע נוּת ]סנדלרות[ ֵ ...
" ַה ָתּם ַה ַנּ"ל ָל ַמ ד ְמ ֶל א ֶכ ת ר ְ
וּב ִצ ְמ צוּם,
ֵכּ ן ָהיָה ַפּרְ ָנ ָס תוֹ ְבּדו ַח ק גָּדוֹל ְ
וּמ ְנ ָה גוֹ ָהיָהֶ ,שׁ ָה יָה ָתּ ִמ יד ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ְג דוֹ ָל ה ְמ אודְ ,ו ָהיָה רַק ָמ ֵל א ִשׂ ְמ ָח ה ָתּ ִמ יד.
ִ ...
בּוּשׁים
ְו ָהיוּ לוֹ ָכּ ל ַה ַמּ ֲא ָכ לִ ים ְו ָכל ַה ַמּ ְשׁ ָק אוֹת ְו ָכ ל ַה ַמּ לְ ִ
ֲת י ַכ ת ֶל ֶח ם ְו אָ ַכ ל
נוֹת נֶת לוֹ ח ִ
אוֹמר לְ ִא ְשׁ תּוִֹ :א ְשׁ ִתּ יֵ ,תּ ן לִ י ֶל אֱכל! ְו ָהי ְָת ה ֶ
ְו ָהיָה ֵ
ֲת י ַכ ת ֶל ֶח ם ְו אָ ַכל ְו ָהיָה ְמ ַשׁ ֵבּ ַח
חוֹת ֶכ ת לוֹ עוֹד ח ִ
אוֹמרֵ :תּ ן לִ י ָהרו ֶט ב ִע ם ִק ְט נִית! ְו ָהי ְָת ה ֶ
אַח רָ -כּ ךְ ָהיָה ֵ
ַ
אוֹמרַ :כּ ָמּ ה ָי ֶפ ה ְו טוֹב ְמ אוד ָהרו ֶט ב ַה זֶּה!
ְו ֵ
נוֹת נֶת
וּמ ֲא ָכ ל ָהי ְָת ה ֶ
וּב ַעד ָכּל ַמ ֲא ָכ ל ַ
טוֹבים ַכּיּוֹ ֵצ א ָב זֶהְ ,
וּשׁ אָר ַמ ֲא ָכלִ ים ִ
ְו ֵכ ן ָהיָה ְמ ַצוֶּה לִ ֵתּ ן לוֹ ַה ָבּ ָשׂ ר ְ
ֲת י ַכ ת ֶל ֶח ם,
לוֹ ח ִ
ְו הוּא ָהיָה ִמ ְת ַע נֵּג ְמ אוד ִמ זֶּה ו ְִשׁ ַבּ ח ְמ אד ֶא ת אוֹתוֹ ַה ַמּ ֲא ָכ לַ ,כּ ָמּ ה הוּא ְמ ֻת ָקּ ן ְו טוֹב,
כְּ ִאלּוּ ָה יָה אוֹ ֵכ ל אוֹתוֹ ַה ַמּ ֲא ָכ ל ַמ ָמּ שׁ
ֲמ ת ְתּ ִמימוּתוֹ ו ְִשׂ ְמ ָח תוֹ
וּמ ֲא ָכ ל ֶשׁ ָהיָה רוֹ ֶצ ה ֵמ ח ַ
ֱמ ת ָהיָה ַמרְ ִגּ ישׁ ַבּ אֲכִ י ָל תוֹ ַה ֶלּ ֶח ם ַט ַע ם ָכּל ַמ ֲא ָכל ַ
וּ ֶב א ֶ
]סיפורי מעשיות ט[
ַה ְגּדוֹ ָל ה"
מתוך הקדמה לספר "ליקוטי מוהר"ן" המדבר משבח הספר:

דּוּשׁ ים ֲח ָד ִשׁ ים ְו ַה ְק ָדּ מוֹת ְי ָק רוֹת נוֹרָאוֹת ְו נ ְִפ ָל אוֹת
וּמ ָב ֵאר דְּ ָברִ ים ֶעלְ יוֹ ִנ ים ְו נ ְֶע ָל ִמיםִ ,ח ִ
ִכּי הוּא ְמ ַג ֶלּ ה ְ
נּוֹב ִעים ִמ ְמּ קוֹר ַמיִם ַחיִּים ָמ קוֹר ֶעלְ יוֹן ְו נוֹרָא ְמ אוד...
אמ ןַ .ה ְ
ֵע צוֹת ֵמרָחוֹק אֱמוּנָה ֶ
וּס ָברָא
וּפלְ פּוּל ְ
תוּקים ַל ֵח ךְ ְ ,בּ ֶדרֶךְ ָחכְ ָמ ה ְו ַט ַע ם ִ
וּמ ִ
ֵבים ְו ִנ ְפ ָל ִאים ְ
רוּשׁ ים ֲער ִ
וּבדְ ִ
ְ ...בּ ֶדרֶךְ ַצ חוּת ְו נָאוּתִ ,
ְו ֶדרֶךְ ַחיִּים תּוֹכְ חוֹת מוּ ַס ר ַה ְשׂ ֵכּל ַה בּוֹ ֵער ָכּ ֵאשׁ ַעד ֵל ב ַה ָשּׁ ַמ יִםְ .ו ָכ ל תּוֹרָה ְו תּוֹרָה ֶשׁ ִגּ ָלּ ה לְ ַע ם ְס ֻג ָלּ הֻ ,כּ ָלּ ם
ְמ ֵל ִא ים ֵע צוֹת ִנ ְפ ָל אוֹת ְו נוֹרָאוֹת...
ֲשׁר י ְִהיוּ דְּ ָברִ ים
צוּמ יםַ ,עד א ֶ
ַבּים ְו ִצ ְמ ִ
בוּשׁים ר ִ
ישׁ ם ִבּלְ ִ
ְרוּח ִניִּים ְמ אד לְ ַהלְ ִבּ ָ
דוֹשׁים ְו ַד ִקּים ו ָ
...דְּ ָברִ ים ְק ִ
ַה ָשּׁ וִים לְ ָכ ל ֶנ ֶפ שׁ.
ָטיִּיםִ ,מ ַכּ ָמּ ה ְו ַכ ָמּ ה ִמ דּוֹת
ָ ...כּ ל תּוֹרָה ְו תוֹרָה ִמדִּ ְברֵי ַה ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ ַה זֶּה ְמ ַד ֶבּ רֶת ִמ ַכּ ָמּ ה ְו ַכ ָמּ ה דְּ ָברִ ים ְפּר ִ
וּמ ַהרְ ָח ַק ת
וּמ ַהרְ ָח קוֹת ִמדּוֹת רָעוֹתִ ... .מ ַמּ ֲע ַל ת ֵל ב נ ְִשׁ ָבּרֵ .
דוֹשׁ הֵ .
ָת נוּ ַה ְקּ ָ
טוֹבוֹתִ ,מ ַכּ ָמּ ה ְו ַכ ָמּ ה ִמ ְצ ווֹת תּוֹר ֵ
כּחוֹתיו לִ ְה יוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָח ה ָתּ ִמיד ְו ַהרְ ֵבּ ה ֵע צוֹת
ָ
יח ַע ְצ מוֹ ְבּ ָכל
ָה ַע ְצ בוּתִ .מ ַמּ ֲע ַל ת ַה ִשּׂ ְמ ָח הֶ .שׁ ְצּ רִ יכִ ין לְ ַה כְ רִ ַ
ֻשּׁ ת ֶא ֶר ץ-י ְִשׂ ָר ֵא ל וכו'...
ִנ ְפ ָל אוֹת ָל בוֹא לְ ִשׂ ְמ ָח הִ .מ ַמּ ֲע ַל ת ְקד ַ
כִּ י ָכ ל ַה ְשּׂ ָמ חוֹת ֵה ם רַק ִבּ ְשׁ ָע ָת ן ,כְּ גוֹן ,לְ ָמ ָשׁל ִשׂ ְמ ָח ה ֶשׁ ל ֲח ֻת נָּה אוֹ ְבּרִ יתַ ,ה ִשּׂ ְמ ָח ה הוּא רַק ִבּ ְשׁ ָע ָת ן,
ִס ַתּ ֵכּ ל ַע ל ַה סּוֹףֵ ,א ין שׁוּם ִשׂ ְמ ָח ה ָבּ עוֹ ָל ם ,כִּ י סוֹף אָ ָד ם וְכוּ' ) ְבּ ָר כוֹת יז(.
ְו ִא ם י ְ
מח ְמאדִ ,כּי סוֹף כָּל סוֹףְ ,דּ ַהיְנוּ ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא טוֹב ְמאד.
ֲבל ִאם י ְִס ַתּכֵּל ַעל ַהסּוֹף ֶשׁל ַהסּוֹף ,אָז יֵשׁ לוֹ ִל ְשׂ ַ
אָ

גבאי בית הכנסת הזמין רב
מיוחד שידוע כקצרן בדיבור ,ואף
הודיע לו שידבר קצר ולעניין.
אך הרב דיבר ודיבר בלי
הפסקה...
הסתבר ,שבטעות הוא שם את
השיניים התותבות של אשתו...
ומספרים ,שבאותו הערב ,השכנים
של הרב נהנו משקט מיוחד בבניין...

מרצה שהוזמן לדבר באיזה
אולם ,מצא עצמו מדבר כשעה
שלמה ,כשרק אדם א' בלבד
יושב ומקשיב לדרשתו...
כשסיים את הדרשה  -אודה
בהתרגשות רבה לאותו א' על
כך שהוא היחיד שבא לשמוע
את הדרשה.
"אל תודה לי ,אני פשוט
הוזמנתי לדבר אחריך" השיב
לו.
גרסה אחרת לסיפור :ענה לו
אותו אחד" :אל תודה לי ,אני
פשוט המתנתי לסיום הדרשה
בשביל לכבות את האור ולסגור
את השערים"...

ועכשיו נתחיל עם הבדיחות
מה שנקרא :מילי דשטותא
גבאי אחד אמר למישהו
ברחוב שנראה בחזות
חרדית" :יש בבית הכנסת
הרבה אנשים שרוצים לשמוע
דברי תורה ,האם כבודו מוכן
לתת להם איזה שעה
דרשה?"
האיש שידע את מקומו,
שאינו ראוי לומר תורה
ברבים ,השיב לגבאי" :הם
רוצים דרשה? אין בעיה!
מסור להם דרישת
שלום בשמי"...

בהלוית אחד
העשירים הגדולים,
ראו אחד ממרמר
בבכי,
שאלו אותו" :אתה
בטח הבן של
הנפטר?",
"לא ,ועל זה אני
בוכה" ...

כתוב שבגאולה,
ש-אישה תלד
בקלות כמו
תרנגולות,
וקשה :למה לא
כמו דגים ,שהרי
הדגים מולידים יותר
ולדות והרבה יותר
בקלות?
והתשובה :גם בגאולה לא
יתאפשר שהנשים יהיו כמו
הדגים ,שהדגים הם שקטים
ולא מקרקרים כמו תרנגולות,
ולהשתיק את הנשים גם משיח
לא יפעל...

מעשה במפורסם ,שישב בסוכה
בשעה שירדו גשמים ,ושתה מרק
להנאתו מבלי להתייחס לכל
הגשמים שירדו עליו.
וסיפרו החסידים ,שהתרחש
מופת גדול :המפורסם בכל אותה
העת ,שתה את המרק והמרק לא
נגמר...

שלושה
שיכורים הלכו
על פסי
רכבת,
אחד אמר:
"תראו כמה
מדרגות"
השני אמר:
"טוב שיש
מעקה"
השלישי
אמר" :הנה
המעלית
מגיעה"...

משוגע אמר
לחבירו" :בא
נברח מהבית
משוגעים הזה"
ענה לו החבר:
"תגיד ,אתה
השתגעת?!"
]על זה נאמר :מי
שלא משוגע ,לא
נורמלי![...

"אימא ,למה הכלה,
כולה לבנה" שאל הילד
האם" :אתה יודע ,בני,
שהאבל לובש שחור ,וכיון
שהכלה היא שמחה ,לכן
היא לובשת כולה לבן"
"האאא" אמר הבן
"עכשיו אני מבין למה
החתן לבוש שחור"...

נשואין ]להבדיל[ כמו מיתה:
במיתה מכניסים את המת
לקבר ,כך אחרי הנשואין נכנס
החתן לתוך בית...
אם "מצא אשה מצא טוב" אזי
נכנס לגן-עדן ,אם ההפך  -נכנס
לגיהנום...
ומה ביום החתונה עושים
"הילולא" ]התאספות משפחתית[
 כך גם ביום הפטירה...ומה בשבע ברכות ]ז' ימי
משתה[ משבחים את החתן על לא
בכפיו ...אף את המת מספידים כל
שבעת ימי האבלות...
לא עלינו ולא עליכם!

תשובת המשקל לאופנובק:
ערב אחד ,נעצר אופנוע ליד
בית הכנסת ,יצא ממנו ברסלבר
צעיר חבוש בקסדה ,נכנס
במהירות לבית הכנסת ,וצעק:
"איפה הגבאי? אני רוצה לתת
לו צדקה"...
שאלו מפורסם אחד :כיצד הוא
מתיר לחסידיו לטבול במים רותחים
בשבת ,הרי זה איסור "בישול"
בשבת?
ענה המפורסם :מאחר והחסידים
שלי טבלו בערב שבת במים
רותחים ,על כן מותר להם גם
בשבת ,כי יש כלל בהלכה" :אין
בישול אחר בישול"...

" תגיד לי ,המים
עמוקים?" שאל אחד איזה
דייג ליד האגם,
ענה לו הדייג " :לא ,הם
דווקא מאוד נמוכים".
קפץ האיש לאגם
וטבע...
מיד נגשו אליו כמה
דייגים ובנס הוא ניצל ...
וכשהתאושש צעק על
הדייג " :למה אמרת
שהאגם לא עמוק? !"
" נשבע לך" ענה הדייג
" לפני כמה רגעים ראיתי
ברווז שהמים הגיעו לו עד
הצואר"...

עו"ד שהגן על נאשם
בפריצה ,טען:
"אין להאשים אותו
אלא רק את ידו
שנכנסה ומשכה את
הפריטים"...
"מקובל עלי" ענה
השופט "ולפיכך נשלח
רק את היד לבית
הכלא"
הקהל עמד משתומם
לנוכח הפסיקה ,שמא
השופט רוצה לכרות את
ידו?
אך הנאשם חייך,
הוציא את ידו
המלאכותית ונתן
לשופט....

דניאל הגיע לפסיכיאטר,
לפני תחילת השיחה שאל הפסיכיאטר" :דניאל ,אני
יכול לקרוא לך דני"?
ענה לו דניאל":פסיכיאטר ,אני יכול לקרוא לך פסיכי"...

סבא ישראל:
"נ נח נחמ נחמן מאומן ,זה "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד",
הניגון הזה הוא בלי סוף ,זה ניגון שהוא מסוגל לרפאות כל המחלות ,הוא יכול לכל דבר!
כן ,כן ,נ נח ,להגיד בתמימות ,בפשיטות ,באמונה" :נ נח נחמ נחמן מאומן"
"צריכים להדפיס ,כדי שיהיה לנו לחלק לכל אחד ,זה צריך כל אחד.
זה צריך להיות בכל מקום ,בכל הרחובות ,בכל חנות ,בכל בית ,בכל דלת.
יש דלת – צריך נ נח!
צריך שיהיה מלא כל העולם ב -נ נח!"

ערב
אחד ,איש
אחד חשב
על
מרשמלו,
בלילה
חלם חלום
שהוא אוכל
מרשמלו
ענק!
כשהתעור
ר בבוקר -
לא מצא את
הכרית...

נמשיך בג' ַננַחְ
קניבל אחד ביקר את חברו בישראל,
כשהגיעו ל"מאה שערים" ראו חרדים
שאל הקניבל האורח את חברו
הישראלי" :מי אלו?"
ענה החבר" :אלו אוכל כשר"...
בשעה טובה
נולד לקניבלית
תינוק.
שאלה האחות:
"לעטוף לך
אותו?"
"לא צריך ,אני
אוכל אותו פה"...
כורדי אחד נהג
ללכת לבנק עם חבל
ושמיכה.
חבל בשביל
למשוך כסף...
וסמיכה כדי
לכסות את המינוס
של הבן...

"איך היה הטיול
בישראל?" שאל אחד
את חברו הקניבל,
"נחמד מאוד,
אנשים מאוד טובים
יש בישראל ,למשל,
כשהגעתי לכותל באו
אלי אנשים עם זקן
ובדקו את לחץ הדם
שלי"...

אברך אחד שראה
בדרך לכולל פחית
קולה ,ניגש להשליכה
לפח,
לפתע יצא מהפחית
ראש של ש"ד -
"אברך יקר ,בקש
משאלה" הציע
לאברך.
"אני רוצה בית 4
חדרים בלי משכנתא"
ענה האברך.
לפתע הפחית
התחילה להשתולל
ונשמטה מידו ,קול
ממורמר יצא מתוכה -
"אתה לא מתבייש,
אני גר בתוך פחית
ואתה מבקש ממני
בית?!"

"שיהיה עם ישראל שיתקרבו לרבנו ולא
ישמעו לכל הרבנים ולכל המתנגדים ,כן ,אז
יהיה הגאולה תכף!"
"כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע ,מה
שהוא יכול ,הוא מחויב!"

מי יודע?
איך מיואש מתאבד בצפת?
תשובה :שוכב באמצע הכביש
עד שימות ברעב..
למה בנו בצפת כיכרות?
תשובה :כדי שיהיה איפה
להסתובב...
היכן המקום הכי חי בצפת?
תשובה :בבית העלמין...

אל תהיה כמו טרזן,
שכבר נמצא ביער וצועק
סתם...
אל תהיה כמו טרזן
שהולך ליער בשביל לקרוא
לחיות הרעות...

יעקב ,כשהלך לישון על האבנים ,שכל האבנים נתחברו לאבן
אחת ,כי רצו כולם שהצדיק ישכב עליהם .כך גם החורים

פועל נסע על ההר ברוורס,
"למה אתה עולה ברוורס?" שאל הבוס
ענה הפועל" :כי אמרו לי שאין לי איך להסתובב
למעלה"
לאחר מכן הבוס רואה אותו יורד ברוורס,
שאל הבוס "למה אתה חוזר ברוורס?"
"רימו אותי ,כן היה מקום להסתובב" ...השיב הפועל.

איך מענישים בגיהנום אדם שמעשן?
שמים אותו בחדר סגור עם סיגריות ,ולא מביאים
לו אש....
על זה יש להמליץ :יש גיהנום בלי אש...
יש מה שנקרא "חתונת
הכסף" אחרי  25שנות
נישואים ,ויש מה שנקרא
"חתונת הזהב" אחרי עוד
 25שנה.
מעשה ששאלו אחד "מה
תיקנה לאשתך לחתונת
הכסף?"
ענה להם "כרטיס טיסה
ללונדון"
התפעלו השומעים:
"יפה ,כל הכבוד ,אתה
נדיב! ומה תיקנה לה
לחתונת הזהב?" הסתקרנו
ענה להם" :כרטיס
חזרה!"

רבי נתן היה אומר :מלחמת גוג ומגוג אינו נזכר
במגילת סתרים ]מגילה שכתב רבי נחמן ,המתארת
את ימות המשיח[
שיהיה אפיקורסות בעולם ,וזה יהיה נסיון שלנו ושל
משיח ]כלומר ,ש"גוג ומגוג" זה לא מלחמה פיזית[.
ספר אבני"ה ברזל )בסי' ס ' (

מפורסם אחד ,אחרי ארוחה מדושנת ,ניגש להתיישב
על כורסא העשויה מרשתות שתי-וערב ,וברגע שישב,
נעשה חור גדול במושב הכורסא והוא נפל...
הסביר המפורסם" :אצלי כמו אצל יעקב :כתוב אצל
של הכורסא שלי  -כולם רצו שאשב אליהם ,ונתחברו
לחור גדול"...

סבא ישראל :

עם איזה רכב
נוהג סאדם
חוסיין?
תשובה:
סקאדילאק!

רו ֹנו
נו נחמןִ ,ז כְ ֹ
"ָע ָנ ה וְ אָ מַ ר ַר ּ ֵב ּ
עו ָל ם
ש ֵ ּי ׁש " ֹ
או ְמ ִר יםֶ ׁ ,
לִ בְ ָר כָ ה :הִ ּ ֵנ ה הַ ּכ ל ֹ
עו ָל ם הַ ּ ָב א"
הַ ז ֶּה" וְ " ֹ
ש ֵ ּי ׁש
נו מַ אֲ ִמ ינִ ים ׁ ֶ
וְ הִ ּ ֵנ ה " ֹ
עו ָל ם הַ ּ ָב א" אָ ּ
עו ָל ם הַ ּ ָב א",
" ֹ
עו ָל ם הַ ז ֶּה" ּ ַג םֵ ּ -כ ן
ש ר ֵי ׁש ּ ַג ם " ֹ
אֶ פְ ׁ ָ
עו ָל ם?,
ְּב אֵ יזֶה ֹ
הוא הַ ּ ֵג יהִ ּנ םִ ּ ,כ י
ּ ִכ י ּ ְב כָ אן נִ ְר אֶ ה ׁ ֶ
ש ּ
דו לִ ים ּ ָת ִמ יד.
כו ּ ָל ם ְמ ל ִֵא ים יִ סּ ּ ִור ים ְּג ֹ
עו ָל ם הַ ז ֶּה"
ש אֵ ין נִ ְמ צָ א ׁש ּום " ֹ
וְ ָא מַ רֶ ׁ :
ּ ְכ ָל ל".

א .ראית פיל
מסתתר אחרי
מחט?
ב .לא!
א .סימן שהוא
מסתתר יפה...

תלמיד אחד נסע לאומן למרות שרבו
המפורסם לא הסכים,
המפורסם לקח את זה מאוד קשה וקילל
אותו  -שלא ישלים את שנתו...
והנה עברה שנה עם עוד אומן ,ועוד שנה
עם עוד אומן ,והקללה לא התקיימה.
שאלו את המפורסם לפשר הדבר ,שהרי
אמר לו דבר ולא נתקיים?
ענה ואמר" :איך אתם רוצים שדבריי אליו
יתקיימו ,הלא אין לו אמונת חכמים"...

דיווח :משרד העצבות הנפיק בימים
האחרונים סטיקרים חדשים נוספים,
כחלק ממלחמתם במפיצי הטוב:

"מאמין בלב ? זה לא שווה !!"
"אתה נזק סביבתי"
"העולם מסתדר יופי!  -גם
בלעדיך"...
"עוד לא קמה חברת נקיון
שתנקה הכתמים שלך"
"נו טוב ...יהיה טוב"...
"לא נשכח ,לא נסלח"
"חבר ,אתה לא חסר"

שני אנשים נפגשו
בתחנת אוטובוס ,אחד
חיכה לקו  4השני
חיכה לקו ,2
בא אוטובוס מס' 24
 -שניהם עלו...

ערבי הסתובב יומיים בקניונים עד
שמצא מתנה לפטימה אשתו.
חבריו ראו שבשקית יש עגילים
ואקדח.
"עגילים אנו מבינים ,אבל אקדח
למה?"
ענה להם" :האקדח כדי לעשות לה
חורים באוזניים"

פעם אחת ,תלמיד ישיבה התווכח עם סטודנט פילוסוף על מציאות הבורא,
אחד משך לכאן והשני משך לשם.
לפתע יצא מהיער חסיד ברסלב ואמר להם" :מה אתם בכלל מתווכחים,
עכשיו אני דיברתי איתו!"
קמצן אחד עלה
לגג לתקן את הדוד
שמש ,בינתיים אשתו
הכינה לו ארוחת
ערב ,לפתע מעד...
בזמן שנפל צעק
לאשתו:
"מאמי ,אל תכיני
את הארוחה ,אני
אוכל בבית חולים"...

גנב פרץ לחנות מוצרי
חשמל .תוך-כדי,
הסתכל על המחיר
היקר של הוונטילטור
"איזה גנבים הם?"
אמר בפליאה...
"בחייו היה לוקח הכל
בקלות" אמרו על הגנב
בהספד
הגנב היה מכוון בקול
רם כשהיה מברך
בתפילת ערבית "פותח
שערים בתבונה"…

בקרוב עלון "לב
בשר" יקבל הכשר של
"המאפיה החרדית"

חסיד ברסלב לקח איתו ליער ליטאי
]"חכם"[ להתבודדות .באמצע הדרך ראו שור
עצבני,
הברסלבר שרצה לעשות "מילי דשטותא" -
זרק אבן על השור וקרא לליטאי שיעלה איתו
מהר לעץ לפני שהשור העצבני יבוא אליהם
נעמד הליטאי בעקשנות ואמר" :מה פתאום
שאני אעלה ,אני לא זרקתי!"

רב קפדן

)רחמנא ליצלאן(

הגיע לבר מצוה
של בן אחיו
החילוני ,והביא
מטריה מתנה
 "לפחות אתזה הוא יפתח"...

סבא ישראל:
"בזמן האחרון עשינו קמיעות מהשם הקדוש
הזה,
וזה מסוגל לאדם לכל הישועות שצריך ,זה
שמירה.
בעת צרה ,בזמן שאדם סובל מאיזה צרה,
שיגיד בפה חוץ מהקמיע :נ נח נחמ נחמן
מאומן"
”נ נח נחמ נחמן מאומן – לשיר כל היום
תמיד ,זה מפתח לכל הרפואות ,לכל הישועות"
"נ נח נחמ נחמן מאומן ,זה ממתיק כל הצרות
וכל הדינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל
הכפירות של העולם .זה מספיק להחריב כל
הסטרא אחרא ,כל החושך ,הכל ,מהפך הכל,
שזה כח כזה ,כח חדש שלא היה מעולם"
"עצרת איפה שרציתי
לרדת" צעק הטרמפיסט
העצלן לנהג שעצר רחוק...

שלושה משוגעים החליטו לברוח
מבית משוגעים
כל אחד התחפש לחתול
אחד עבר ליד השומר והשמיע קול
של חתול "מיו .מיו" ועבר
השני גם כן השמיע "מיו ,מיו" ועבר
השלישי התקרב לשומר ואמר" :גם
אני חתול"...

קטים

גם אני ב ַננַחְ

אחד הזמין ספה בצבע זית
מחנות רהיטים ,הביאו אליו
לבית ספה בצבע שחור.
"למה רימתני ,הלא הזמנתי
בצבע זית" זעם האיש על
המוכר.
ענה לו" :מה ,לא ראית אף
פעם זית בצבע שחור?"

גנב שנכנס לבית בלילה שומע את
בעל הבית נקרע מצחוק:
"אתה מחפש בלילה מה שאני לא
מצאתי ביום"...
גירסא אחרת :בעל הבית פיהק
מהמיטה ואמר בכבדות" :אם תמצא
משהו תגיד לי"...

גם אני
קניתי
מכשיר
נייד עם
שחיטה
כשרה
למהדרין.

פעם התקלקלה
המעלית
של מנקי החלונות )החיצוניות( בבנין
התאומים.
מה עשו שני מנקים יהודים?
לקחו שלייקס ,אחד הלביש על עצמו והשני
תפס מלמעלה.
פתאום זה שתופס למעלה רואה את חברו
מחייך חיוך ערמומי.
שאל אותו על פשר החיוך?
ענה לו" :אני רק חושב איזה צ'יפ )צביטה(
אתה תקבל ,אם אני אשחרר את
השלייקס"....
בשביל עבודת מחקר ציירו על הקיר שבבית
המשוגעים ציור של דלת ,לראות מה יעשו
המשוגעים.
כולם ניסו ליכנס ...רק אחד עמד וחייך.
שמחו החוקרים על שיש אחד נורמלי יחסית,
התקרבו אליו ושמעו שממלמל:
"שינסו עד מחר להיכנס ,הם לא יודעים
שהמפתח של הדלת נמצא אצלי"...
לאחר זמן ,הם עשו ניסיון נוסף :ציירו בריכה
על הרצפה וראו שכולם קופצים ...מלבד אחד
שבסוף נתברר שחשב שהוא המציל..

יהודי שאל ערבי
"מה יעשה חמור
קטן שנפל
לבור?"
הערבי לא מצא
תשובה,
אמר היהודי:
"אם חמור גדול
כמוך לא יודע ,איך
חמור קטן
ידע?"...

השמן אמר לרזה" :נראה
עליך שהיה רעב גדול בארץ"
ענה הרזה" :כשמסתכלים
עליך מבינים למה היה רעב"...

טו בִ ים
מונות הַ ּ ַמ אֲ ִמ ין ּ ַב ה' -חַ ָ ּי יו ֹ
יש אֱ ּ ֹ
"...אֲ בָ ל ִא ׁ
ְמ אוד
לו ם ,אֵ יזֶה צָ ָר ה
עו בֵ ר ָע ָל יו חַ ס וְ ׁ ָש ֹ
ש ֹ
ּ ִכ י אֲ פִ ילּ ּו ּ ְכ ׁ ֶ
כול לְ הַ ח ֲֹיו ת אֶ ת
הוא ּ ַג םֵ ּ -כ ן ָי ֹ
ַר חֲמָ ָנ א לִ ְצ ָל ן ,אֲ זַי ּ
ש ם יִ ְת ּ ָב ַר ְך
מו ְּב הַ ּ ׁ ֵ
עצ ֹ
ַ ְ
ש ַעל -יְ ֵד י
או ׁ ֶ
טו בָ ה ֹ
ּ ִכ י בּ ֹו טֵ חַ ּ ַב השם ּ ִכ י הַ ּכל לְ ֹ
ש ַעל -יְ ֵדי -זֶה
או ׁ ֶ
עוו ֹנו ָת יו ֹ
לו מֵ ֲ ֹ
יִ סּ ּ ִור ין אֵ לּ ּו יְ ַנ ּכ ּו ֹ
דו ָל ה ּ ַב סּ ֹו ף וְ כַ ּ ֹיו צֵ א ּ ָב זֶהִ ּ ,כ י
טו בָ ה ְּג ֹ
יִ ְז ּ ֶכ ה לְ אֵ יזֶה ֹ
ְ
טו בָ ה
ש ם יִ ְת ּ ָב ַר ך הִ יא ּ ְב וַ ַ ּד אי לְ ֹ
ּ ַכ וָ ּ נַת הַ ּ ׁ ֵ
טו בִ ים ּ ָת ִמ יד
הוא חַ י חַ יִ ּ ים ֹ
יש אֱ ּ ֹ
ַעלֵ ּ -כ ן ִא ׁ
מונות ּ
עו ָל ם הַ ּ ָב א"...
עו ָל ם הַ ז ֶּה ּובָ ֹ
לו ּ ָב ֹ
טו ב ֹ
וְ ֹ
]שיחות הר"ן ק"כ[

ערבי הסתובב עם הבן
שלו בגן החיות ,כל מה
שהבן שאל ענה לו האב:
"אנא עראף? – ]אני יודע?[".
אמר הבן "לא מפריע לך
שאני שואל אותך הרבה?"
"יא איבני ,אם לא תשאל
איך תדע?"...
כשהגיעו לאריה שאל הבן:
"יא באבא
מה זה?"
"הא ,זה
ַפיג'ו ,יא
איבני"

במבחן קבלה לבית ספר
בג'נין שאלו המורים את
הילד "כמה זה תשע ועוד
אחד"
ענה הילד "9" :צעקו
ההורים "תנו לו עוד נסיון,
תנו לו עוד נסיון".
שוב שאלו" :כמה זה תשע
ועוד אחד?"
" "11השיב הילד .ושוב
צעקו ההורים "תנו לו עוד
נסיון ,תנו לו עוד נסיון".
"כמה זה תשע ועוד
אחד?" שאלו "10" ,השיב
הילד.
שוב צעקו ההורים "תנו לו
עוד נסיון ,תנו לו עוד
נסיון...".

איך נקרא הבוטקה
של שומר בית
העלמין?
תשובה :פינת החי

נו… גם אני רוצה להיות ַננַחְ

לפני המון שנים בימי אחשוורוש אבד לאיזה
פרסי דינר,
הוא חפר וחפר...
אשתו הייתה בוכה ים של דמעות על האובדן
הקשה...
ומזה יש עד היום את המפרץ הפרסי...

בבית-כנסת
רפורמי החליטו סוף
כל סוף לעשות
הפרדה...
 חצי למעשניםוחצי ללא עישון...

איך מטביעים
אפריקאי?
מפנצ'רים לו את
השפתיים...

פעם היה אחד שאשתו בקשה "שים עין על המחבט" ולקח עין של כבש
והכניס למחבט...
אז בפעם אחרת היא בקשה בצורה מפורטת יותר" :שים את עינך על התבשיל" אבל
הוא לקח מזלג והוציא את העין שלו ושם בתבשיל...
ועוד לפני שהוא הוציא את עינו השנייה ,עצרה אותו מיד והסבירה לו" :שים עין" אין
הכוונה בפועל ,אלא רק להסתכל על הדבר עם עין.
אז פעם אחת הם הלכו להצגה ,אמרה לו" :אני הולכת לקנות פוקפורן ,שים עין על הילד"
אמר לה "אבל אם אני אשים עין על הילד  -אם איזה עין אני הראה את ההצגה?'...

פעם ישב
הארנב בביתו
ולפתע שמע קול
של חפירות,
מתוך רצפת
הבית הוציאה
חפרפרת את
ראשה
"מה את עושה,
חפרפרת
שכמותך!?" זעם
הארנב,
"מחילה"
השיבה...
שני חיילים
נשלחו להביא 2
טילים נפולים,
העלו אותם
למשאית ונסעו,
באמצע
הנסיעה אחד
אמר בחשש:
"מה נעשה
אם טיל אחד
יתפוצץ
בנסיעה?"
ענה לו
חברו:
"שטויות,
נגיד למפקד
שמצאנו רק
אחד"…...

בסעודת "שלום זכר"

כומר חלה ונטה למות...
אמר לכומר חברו" :אין לי מנוחה ,כי רימיתי אותך
במאות אלפי דולרים"
"תנוח דעתך ,אני הוא זה שהרעלתי אותך" ענה חברו.
השנאה של המן ליהודים
התחילה עוד לפני ,וכך
היה:
בזמן שהמן עבד
במספרה ]כך כתוב בחז"ל:
שהמן היה ספר[ הוא נהג
לנסוע במונית של ישראלי,
פעם אחת לפני שהגיע
למספרה התקלקלו
הבלמים והנהג לא
הצליח לעצור ,הם
התדרדרו בירידה חדה...
"עצור ,עצור!" ביקש
המן
"אני מנסה לעצור בכח
ולא מצליח" ענה
הישראלי
המן החל לצעוק" :נו!
תעצור כבר את המונה!"

האיום הגרעיני של שליט
איראן אינו חדש ,עוד לפני
המון שנים איים אחשורוש
בנשק גרעיני ועד היום
הקמצנים לא שלחו אפילו
גרעין אחד )"לא חבל?"
טוענים השליטים(
"למה אתה
שם רוטב
בכיסים של
האורחים" צעק
רב המלצרים על
המלצר
ענה לו המלצר
"כי ביקשת ממני
לשים רוטב איפה
שיש בורקסים"...

הבדיחה של סבא ישראל ]על המשוקעים ברדיפה
אחרי פרנסה[:

"אחד קיבל מכתב ,הוא לא היה יכול לקרוא,
הוא נתן לאחד לקרוא לו את המכתב.
כתוב שם שהבן שלו נפטר ,וזה ]שהקריא[ לא
רצה לבשר בשורה רעה כזו ,אז עשה את
עצמו כאילו לא יודע מה שכתוב" :אני לא
יודע לקרוא 'ניפטר -פיפטר' ,לא יודע"
אז בעל המכתב אמר לו" :מה זה חשוב
'מיפטר -פיפטר ,העיקר פרנסה יש לו?"

]סעודה שנוהגים לעשות בליל
שבת שלפני ברית מילה[

הבחין בעל השמחה שכל האוכל
נעלם ...אז הוא הכריז" :מכובדיי,
בשכונתינו אין עירוב ואסור לטלטל"
תוך שניות  -כל האוכל חזר
לשולחנות...

) סבא צוחק(

"בשביל מה באת עם
מגפיים" שאלו את החתן,
"כי אני לא יודע לאיזה
בוץ אני נכנס"...

"אני שווה הרבה,
יש לי שכל חדש
שמעולם לא
השתמשתי בו"...

פיצוחיה כלל
עולמית ,בדורו
של משיח:
מארצות
האומות יש איום
של גרעינים...
וכאן בארץ יש
איום של קליפות
]"רבנים" שקרנים[

מגמגם עלה לאוטובוס "כככככמה זה
עועועעולה?" שאל את הנהג.
ענה לו הנהג "חחחחחמממש
שששקקששקל"
לאחר שתי תחנות עולה אדם ושואל את
הנהג "סליחה מתי מגיעים לכותל?"
ענה לו הנהג "בעוד שבע תחנות".
פנה המגמגם לנהג "אאאתתה אתה
צחקתתת עלי? ,אאאתתה לללא
מגממגם"
ענה לו הנהג "ללללא עלללליךךך
אננני צצצחחחקתתי ,אאאננני
צחחחקתתי עלליו"...

ש ֵ ּי ׁש מַ לְ אָ ְך ,וְ ַתחְ ּ ָת יו ּ ַכ ּ ָמ ה ְמ מֻ ִּנ ים,
"וְ ַד עֶ ׁ ,
עו ְמ ִד ים
רות וְ הֵ ם ֹ
או ֲח ִז ים ּ ְב ָי ָד ם ׁש ֹו פָ ֹ
וְ ֻכ ו ּ ָל ם ֹ
ומחַ ּפְ ִׂש ים ּ ָת ִמ יד אַ חַ ר
חו פְ ִר ים ּ ָת ִמ יד ּ ְ
וְ ֹ
דו ת,
אֲ בֵ ֹ
רועה ,וְ אַ חַ רָ ּ -כ ךְ
וְ הֵ ם ּ ֹ
יעה ְּת ּ ָ
תו ְק ִעים ְּת ִק ָ
יעה,
ק
ִ
ת
ְ
עים
ק
ְ
תו
ֹ
חו ְז ִר ים וְ
ֹ
ּ ָ
ִ
עש
עש ה ַר ַ ׁ
מו ְצ ִא ים אֵ יזֶה אֲ בֵ ָד הַ ,נ ֲ ׂ ֶ
ש הֵ ם ֹ
ּוכְ ׁ ֶ
דו ָל ה"
וְ ִׂש ְמ חָ ה ְּג ֹ
]ליקוטי מוהר"ן[

אם ראית
פעם אדם
שעולה
לאוטובוס
עם כובע על
הפנים,
תדע לך,
זה פרסי
שרוצה
שהנהג
יחשוב שהוא
יורד...
פעם אחת נהג
האוטובוס תפס
אחד כזה וביקש
ממנו שירד
מיד...
האיש בכה
ובכה,
הנהג ריחם
עליו והעלה אותו
בחינם,
לאחר מיכן
הוא שוב בכה:
"למה לכולם
אתה נותן עודף
ולי לא?"

מה באמת היה בשושן
הבירה?
המן הפרסי הרשע בימי
גדולתו נהג ברכב מפואר עם
יד בחוץ )כמו מרוקאי] ,אגב,
לכן מרוקאי לא יכול להיות
טייס ([...ממול הגיח מרדכי
הצדיק עם חיפושית וקטע
להמן את היד,
המן הרשע מירר בבכי על
אובדן הרולקס ]שעון[
והחליט להתנקם...

המנהג של הפרסים להשים
שטיחים בבית התחיל ממנהגו
של אחשוורוש ששם שטיחים
מקיר לקיר כדי שאם יפול
לאורח כסף הוא לא ירגיש...
אחד התלונן בחתונה" :הכל
כאן דפוק חוץ מהשניצל"

)שכן צריך

להיות דפוק(...

ואחר כך הוא סיפר שעל שניצל
אחד היה מוטבע הסיפרה 42
והמלצר הסביר לו ,שלא היה
לטבח עם מה לדפוק את השניצל
והוא דפק עם הנעליים...

" ...אָ ז אָ מַ ר רבי נחמן ְּב זֶה הַ ּ ָל ׁש ֹו ן:
ש אֵ ר ּ ֵב י ֵנ יכֶ ם...
רו צֶ ה לִ ּ ׁ ָ
אֲ נִ י ֹ
או ַעל ִק בְ ִר י ...
וְ אַ ּתֶ ם ּ ָת בוֹ ּ
לויִ ים ָ ּ -ב זֶה  -מַ ה
עו ָל ֹ
ּ ִכ י ּ ָכ ל הָ ֹ
מו ת ְּת ּ
ינו ".
ֶּׁ
ש ִּנ ְׁש אַ ר ּ ֵב י ֵנ ּ

אנגלי אמרקאי והמן הרשע עשו
תחרות :מי יכול להיות הרבה יותר זמן
ברפת של פרות.
האמריקאי נכנס ופרש אחרי  2דקות
האנגלי נכנס ואחרי  5דקות פרש
המן הרשע נכנס ,והפרות ברחו
עשיר העמיד את עירו לפני אתגר:
בדהירה...

פעם אשה ערביה אמרה לבוס שלה,
"בוס ,אני רואה מהחלון כבשה"!
אמר לה הבוס" :פטימה ,זו לא כבשה,
זו פרה .וזה לא חלון  -זו מראה"...

)חיי מוהר"ן קצ"ז (
 2אנשים ראו שק של אגוזים נופל
ממשאית ,לקחו את השק והחליטו לחלוק
ביניהם.
כדי שאנשים לא יראו אותם הם נכנסו
לחלוק בחדר בבית-עלמין ,שמו  2אגוזים
עם שרוך על הדלת ,כדי שאם יבוא
מישהו ישמעו את האגוזים ויקפלו את
השק.
והחלו לספור.
והנה ,שומר בית-העלמין עבר במקום
ושמע קולות " -אחד בשבילי ,אחד
בשבילך ,אחד בשבילי אחד בשבילך"...
רץ השומר נבהל אל הרב וסיפר לו
שיש שתי רוחות שרוצות לקחת נשמות
ולחלוק אותם בניהם!
הרב שלא האמין למשמע אוזניו ,מיהר
ביחד עם השומר לראות את המחזה.
ובאמת הוא שומע מעבר לדלת של חדר
בית-העלמין את שתי "הרוחות"
שאומרות "אחד לי ואחד לך ,אחד לי
ואחד לך"
הרב החל להרהר בליבו 'מה עושים?'
'איך עושים כאן תיקון?'
השומר החל לרעוד מפחד...
בינתיים שתי האנשים
שבחדר סיימו לספור " -זהו
גמרנו עם כולם" אמרו שניהם.
והרב שמעבר לדלת שומע
בחרדה...
"רגע ,רגע" אמר אחד לחברו
"מה עם השתיים שבדלת?"...

מהו "מעמד האישה" אצל המן
הרשע?
תשובה :ארבעת הבלטות שליד
הכיור...
ומהו "השקפת עולם" שלה?
תשובה :החלון של המטבח...
קניבל ילד בא לבית וביקש דני
ענתה אימו :אין דני יש יוסי.

ברוך השם ,יש ַננַחְ
ישר כח לחברים הטובים שקוראים את
העלון ,שתמיד אומרים שהעלון הוא טוב בגלל
הבדיחות ,זה ממש מפרגן ונותן חשק לא
לכתוב דברי תורה...

שני שייחים סעודים נכנסו
לארץ ,במכס פתחו לראשון את
התיק וראו  7זוגות גרביים.
שאלו אותו – "למה? גרביים"
ענה להם" :אחד ליום ראשון ,אחד ליום שני,
אחד ליום שלישי וכו'"
פתחו את התיק של השייח השני ,וראו שם 12
זוגות גרביים,
"למה לך  12גרביים?" שאלו
הסביר להם" :לינואר ,לפבואר ,למרץ וכו'"...

אחד התקשר למשטרה "גנבו לי את ההגה ואת
המערכת ,ועוד מלא דברים!"
הגיעו שוטרים וראו אותו ליד מסיבת יער יושב
במושב האחורי של מכוניתו...
מה ההוכחה לכך
שהגזר בריא
לעיניים?
תשובה :פעם ראית
שפן עם משקפיים?...
גרוזיני פגש
בחבירו "בראש
שלך לשחק איתי
שב בש?"
השיב לו
החבר:
"למה
בראש
שלי?,
בראש
שלך!"

מי שיקפוץ מההר אל הנהר ויעבור אותו
בשחיה ,יקבל :וילה ,ולוו ,ותיק מלא בשטרות.
נאספו כולם על ההר ,בניסיון להצליח
במשימה ,אבל לא העיזו לקפוץ.
לפתע רואים אחד באויר ,נוחת ישר לנהר
ושוחה את כולו!
מיד ניגש אליו העשיר והציע לו מגבת ,והוא
לא רצה .הציע לו לשתות ולא רצה .העשיר ניגש
ישר לעניינים  -הציע את הוילה ולא רצה .הציע
גם את הוולו ולא רצה .הציע גם את התיק עם
השטרות ולא רצה.
"טוב ,מה אתה כן רוצה?" שאל העשיר?
ענה לו" :אני רק רוצה לתפוס את זה שזרק
אותי לנהר!!"...

אברך אחד אמר לחבירו:
אם בעזרת השם אתעשר,
אעזוב את הכולל ואלמד תורה

אחד ניגש לבר והכריז:
"תביא בירות לי ולך ולכולם"
הבר-מן התלהב ומזג
לכולם ,ובסוף הערב ביקש
את הכסף
"על מה אתה מדבר?" אמר אותו אחד,
הבר-מן הוציא אותו בחוץ.
למחרת הוא שוב בא "תביא בירות לי
ולך ולכולם"
הבר-מן חשב שאולי עכשיו הוא רוצה
באמת לשלם ,פתח לכולם בירות ושתו.
בסוף הערב ביקש את הכסף "על איזה
כסף אתה מדבר" אמר אותו אחד.
שוב הבר-מן הוציא אותו והפעם נתן לו
מכות.
למחרת הוא בא והכריז "בירה לי
ולכולם"
שאל אותו הבר-מן" :למה אתה לא
רוצה גם בשבילי?"
ענה אותו אחד "אני לא מזמין אותך
יותר ,כשאתה שותה אתה נותן מכות"...

שמן אחד התלונן ב"אגד",
שבכל פעם שהוא מגיע
למושב האחורי הנהג צועק
"ממריאים"
אמר לו המנהל שהוא מכיר
אחד שבכל פעם שהיה עולה
לאוטובוס הנהג היה צועק "לא
לעלות יותר ,אני עמוס"

אחד בא לבר וביקש בירה,
אמר לו הבר-מן" :זה עולה  3שקל"
תפס האיש  3שקל ,זרק שקל אחד לשם,
שקל לשם ושקל לשם...
הבר-מן התעצבן ושתק ,כי רצה להישאר
נחמד.
גם למחרת ,האיש לקח בירה ב 3שקל וזרק
לכל הכיוונים ,ושוב הבר-מן שתק.
ולמחרת הוא שוב בא ...והפעם שילם עם
מטבע של  5שקל ...מיד לקח ממנו הבר-מן
את ה 5שקל ,הביא לו בירה וזרק שקל לשם
ושקל לשם" - ...הינה העודף שלך "...אמר
הבר-מן בהתנצחות.
האיש חייך ,זרק לפינה שקל" :תביא
לי עוד בירה"...

למה הקימו בתל-אביב
"אגודה למען הגבר
המוכה"?
כי יש שם אוהדי כדורגל
שתמיד צועקים "מכה-בי,
מכה-בי ,מכה-בי"...

סבא ישראל:

"רק להגיד נ נח נחמ נחמן מאומן ,זה מספיק
לנו לרפאות אותנו ,להחיות אותנו ,לחדש
אותנו.
הוא עושה אותנו חדש לגמרי!
אם יש חס ושלום איזה צער ,איזה יסורים ,עוברים
איזה דבר לא טוב ,אז תכף להגיד את השם הקדוש
הזה – נ נח נחמ נחמן מאומן – מספיק!

זה רפואה וכפרה והכל ,הוא מהפך הרע
לטוב"

שמחה
גדולה
להיות
ב ַננַחְ

מעשה באשת טרוריסט שבכל פעם
"כי צריך כל אדם לומר ' -כל העולם לא
שהייתה צריכה להוציא את העובר בשעת
הלידה ,היה העובר יוצא בטיל ונמרח ,או על
נברא אלא בשבילי'
הקיר או על הרופאים .וכך היה בכל לידה
נמצא  -כשהעולם נברא בשבילי ,צריך אני
ולידה.
לראות ולעיין בכל עת  -בתיקון העולם,
בפעם האחרונה הם הזמינו את השוער של
סכנין ,כדי שיעצור את העובר .הוא הזמין את
ולמלאות חסרון העולם ,ולהתפלל בעבורם".
האשה למגרש ,העמיד אותה בעמדת הפנדל
] רבי נחמן – ליקוטי מוהר" ן ה ' [
וכל המשפחה עודדו אותה "תלחצי ,תלחצי"
והנה הגיע הרגע… העובר יצא בטיל,
השוער זינק ועצר אותו ,חיבק אותו חזק
מעשה שהיה בעזה ,פרסום בלעדי:
בזרועתיו
למשפחה של טרוריסט דתי
"קדימה ,כולם לעלות" צעק השוער ,הנחית
מפורסם נולד ילד רק עם ראש בלי
את העובר על רגלו ובעט אותו לעבר הצד
גוף...
השני של המגרש…
החליטו ההורים לגדלו איך שהוא,
איך
רק ראש ,הרי בלאו הכי יעשו אותו
עוזרים
שהאיד...
באיראן הגיע אחד לרופא לבדיקת
להמן
אותו
הסתירו
הם
,
ידע
לא
הכפר
שכל
וכדי
סוכר,
מקורר
שהוא
בטענה
העליונה
בקומה
להרוג
אמר לו הרופא "יש לי בשורה רעה
משרד העצבות הנפיק
וכדומה.
את
ובשורה טובה"
מדבקות חדשות:
לימים ,גילו שיש תרופה מיוחדת
עצמו?
"אם נפלת ושוב
האזין המטופל לבשורות
שמצמיחה אברים ,רכשו אותה המשפחה
אומרים
נפלת סימן שמעולם
"הבשורה הרעה :צריך לכרות לך
ונתנו לילד ממנה,
לא קמת"...
לו שיש
ת'רגליים! והבשורה הטובה היא :יש
תוך חודש גדל לו יד ,ולאחר עוד חודש
כמה
"אם נפלת
לו לב
קליינט לנעלים שלך"...
גדל עוד יד ,לאחר עוד חודש גדל רגל ולאחר
פעמים ,מה הסיבה
זהב
עוד חודש גדל עוד רגל.
שלא תיפול שוב?"
"כמה למדת היום
שאתה כל כך
מאושר?"
"העישון מזיק
לבריאות"
"העישון גורם
להזדקנות מוקדמת
של עור הפנים"
"הסיגריות פוגעות
בכושר הגופני שלך"
"תן חיוך  -אכלת
אותה"
"עוד אחד שחושב
שהוא צדיק"
"את/ה עוד תהי/ה
חרדי/ת!!!"

ההורים שמחו מאוד והתחילו להוריד אותו
לקומה התחתונה כדי שישחק לידם.
יום אחד ,הגיע לביקור פתע השייח
הגדול ,מיד החביאו ההורים את הילד
בשירותים .והכינו לשייח כוס קפה.
לאחר שהשייח שתה ,הלך לשירותים
לעשות את צרכיו
לאחר שניה יצא השייח בבהלה וקרא
לבעל-הבית " -אל תשאל ,מה קרה?
הלכתי להתפנות וראיתי שיש שם
עכביש כזה ענק ,איזה מזל שמיד
הרגתי אותו הורדתי  -עליו את המים"...

בדיחה שאפשר לספר לסבתות שיספרו בקופת
חולים:

אחד נכנס למסעדה ויצא עם כפית ,אחר כך
שוב נכנס ושוב לקח כפית ,אחר כך שוב נכנס
ולקח כפית,
בעל המסעדה יצא אליו ושאל אותו" :תגיד לי,
מה אתה עושה?"
השיב לו" :הרופא אמר לי 'כל עשר דקות
כפית'"
ראש
הממשלה הגיע
לבקר בבית
משוגעים.
שאל אותו
משוגע אחד
"מי אתה?"
ענה לו "אני
ראש
הממשלה"
אמר לו
המשוגע" :כן,
גם אצלי זה
ככה התחיל"...

מעשה שהיה
בכורדיסטן:
זקנה התלוננה
במשטרה שגנבו
ממנה תיק מלא
בכסף,
המשטרה תפסה
חמישה חשודים
והעמידה אותם
ב"מסדר זיהוי"
הכניסו את הזקנה
לזהות
קפץ אחד
החשודים ואמר" :זו
היא!"...

מי יודע
איך קוראים
למוכרת פלאפל?
שמחה ריף
איך קוראים
לשיננית?
חני חיים.
איך קוראים
לפקח תנועה?
מיכה נפו.
איך קוראים
לאופטמיטריסט?
מישקה פיים.
איך קוראים
לשוטר?
סמי פה.
איך קוראים
לדלוק?
אלכס טזי.

אחד הלך ברחוב
ועישן סגריה ארוכה
מאוד,
כי הרופא אמר לו
להתרחק מסגריות...

עורך דין קנה יגואר חדשה ,לפתע
התנגשה בו משאית.
יצא העורך-דין מהיגואר וצעק על
נהג המשאית צעקות רמות "איך
אתה נוהג? אתה יודע כמה שילמתי
על המכונית!?".
אמר לו הנהג משאית "תגיד ,כל
מה שמעניין אותך זה רק הכסף?,
אתה אפילו לא שמת לב שנקטעה לך
היד!"
הסתכל העורך-דין על ידו הקטועה
וצעק "אוי ואבוי ,הלך הרולקס…"

יש
ש ּפַ ַעם אַ חַ ת ,הָ יָ ה ִא ׁ
עת י ׁ ֶ
ש מַ ְ ִּ
מספר רבי נתןָ ׁ " :
קו בֵ ל לפני ]רבי נחמן[
נו ֹ
ש יְׁ -ש ֹ
אֶ חָ ד מֵ אַ נְ ׁ ֵ
לו מֵ ּ
תו.
רו ן ּפַ ְר ָנ סָ ֹ
ְמ אוד ַ -על חֶ סְ ֹ
ְ
נו ז"ל :אֵ ינִ י ֹיו ֵד ַע אֵ יך ֵי ׁש ָל כֶ ם לֵב
אָ מַ ר ֹ
לו ַר ּ ֵב ּ
עו ָל ם הַ ז ֶּה?
או ִת י ּ ְב הַ בְ לֵי ֹ
ּ ָכ זֶה ,לְ בַ לְ ּ ֵב ל ֹ
ְ
הו לֵך ֹיו מָ ם וָ ַל יְ ָלה
ש ֹ
דו מֶ ה ּ ְכ ִמי ׁ ֶ
הֲלא אֲ נִ י ּ ֹ
ומ בַ ֵּק ׁש ַל ֲעשׂ ֹו ת ִמ ּ ִמ ְד ּ ָב ר יִ ּ ׁש ּוב.
חו ֵתר ּ ְ
ּ ַב ּ ִמ ְד ּ ָב ר ,וְ ֹ
ּ ִכ י ְּב כָ ל אֶ חָ ד ִמ ּ ֶכ ם ְּ -ב לִ בּ ֹו ִמ ְד ּ ַב ר ׁ ְש מָ מָ ה מֵ אֵ ין
חו ֵתר
ַש כִ י ָנ ה ,וַ אֲ נִ י ֹ
דור ל ּ ׁ ְ
ש ב ,וְ אֵ ין ׁ ָש ם מָ ֹ
ֹיו ׁ ֵ
קום
ומ בַ ֵּק ׁש ּ ְב כָ ל ֵעת ל ֲַעשׂ ֹות אֵ יזֶה ִּת קּ ּון ּומָ ֹ
ּ ְ
ַש כִ י ָנה
דו ר ל ּ ׁ ְ
ִּב לְ בַ בְ כֶ ם לִ הְ ֹיות ׁ ָש ם מָ ֹ
ַעשׂ ֹות מֵ ִא י ַל ן סְ ַרק
הֲלא ּ ַכ ּ ָמ ה יְ גִ יע ֹות צְ ִר יכִ ין ל ֲ
אויִ ים
ור
ְ
ים
פִ
יָ
ים
ָעב ַ -ל ֲעשׂ ֹו ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּ ֵכ לִ
ּ ּ
יעו ת ְצ ִר יכִ ין ָל זֶה ַעד
יש אָ ָד םַ ּ ,כ ּ ָמ ה יְ גִ ֹ
לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁ
תו
או ֹ
ומ ַת ְ ּק נִ ין ֹ
תו ּ ְ
או ֹ
ומ ַנ ְּס ִר ין ֹ
תו ּ ְ
או ֹ
ש ּ ְמ סַ ּ ְת ִת ין ֹ
ֶׁ
ְּב מַ ֲעצָ ד ּובִ ְׁש אָ ר ּ ֵכ לִ ים הַ ְּצ ִריכִ ין ָל זֶה.
ְ
יעו ת ּ ָכ אֵ לּ ּו צָ ִר יך אֲ נִ י לְ ַי ּ ֵג ַע
מו כֵ ן מַ ּ ָמ ׁש ,יְ גִ ֹ
ּ ְכ ֹ
עמ ֹו אֵ יזֶה
עצ ִמי ִעם ּ ָכ ל אֶ חָ ד ִמ ּ ֶכ ם ַל ֲעשׂ ֹות ִ ּ
אֶ ת ַ ְ
ּ ִת קּ ּון,
או ִת י ּ ַב הֲבָ לִ ים ּ ָכ אֵ ּלֶה”.
וְ אַ ּ ֶת ם ְמ בַ לְ ְּב לִ ין ֹ
]חיי מוהר"ן רמ [

שלמה ארצי הלך לחנות רהיטים
ראה פינת אוכל יפה והחל לשיר
למוכר "עולה ,עולה לנו ,כמה זה
עולה לנו"...
המוכר שהכיר את שלמה ארצי,
שלא חסר לו כסף ,נתן לו מחיר יקר
 "חמש אלף דולר"אז שלמה ארצי המשיך לשיר
"בגוף שלי צמרמורת"...
איך קוראים לזה שאוכל
במסעדה?
סועד.
ואיך קוראים לבעל
מסעדה?
מסעדן.
ואיך קוראים
למנקה מסעדה?
סעיד...

זרקו על אבא אבן.
הפנס של גולדה
מאיר ,ושל יעקב הכי
מאיר.
עשו לצביקה 'פיק'

הידעת :שכל צבא ארצות הברית
מפחד מג'וק אחד קטן?
כי כל החיילים מפחדים מהמפקד
שלהם ,והמפקדים מפחדים ממפקד
הפלוגה והמפקד פלוגה מפחד
מהרמטכ"ל והרמטכ"ל מפחד
מאשתו שמפחדת מז'וק אחד קטן...

שאלו משוגע "מי אתה?"
ענה" :אני ראש הממשלה"
"מי אמר לך?" המשיכו לשאול,
ענה להם":שר הפנים!"

חסיד ברסלב פגש "למדן" והחל לנסות
לקרב אותו לדרך של רבנו,
אמר לו שרבנו אומר כך ,ורבנו אומר כך וכו'.
התרעם הלמדן" :למה אתה לא מדבר על
השם? על יראת שמים? וכו'"
ענה לו החסיד" :הא ,אתה רואה,
כשמדברים על רבנו ,זו סגולה להיזכר
בהשם"...
]יש הלכה ,שאם אדם בירך
ברכה בטעות" ,ברכה
לבטלה" ,אז צריך לומר מיד:
"ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד"[

שתים שחזרו בשאלה
לפני כמה ימים ,שתו
במסבאה,
אחד מהם ברך ברכת
"שהכל"
אמר לו חברו" :שכחת
שחזרנו בשאלה?! מה קרה
אתה מברך?!"
נזכר הראשון ומיד אמר:
"ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד"...
היה אחד,
שכשאשתו הייתה
מתקשרת אליו היה
תמיד אומר לה:
"אני נמצא בכולל"
עד שיום אחד
סיפרו לה שהוא
מסתובב בטיילת
בדיוק בזמנים שהוא
אומר לה שהוא
בכולל.
זעמה אשתו:
"לפחות אל תשקר,
למה אתה אומר לי
שאתה בכולל?"
ענה לה" :לא
שיקרתי ,כי בכול"ל
זה ר"ת ב'ין כ'ה
ו'כה ל'א ל'ומד"...

א גיטן ַננַחְ יו יו

המן הרשע ראה את
מרדכי היהודי קופץ על
בור ביטחון וצועק:
""12 ,12
שאל המן" :מה אתה
עושה?",
"בא אני אראה לך"
ענה מרדכי
המן ניגש ,ומרדכי
פתח את מכסה הבור
וזרק אותו לשם...
קפץ וצעק:
""13 ,13

"..כי רק השם יתברך יכול להוכיח אותנו
ברחמים,
כי הוא מוכיח אותנו בבחינת התוכחה של
משה ,שעל ידי זה זוכין לתשובה שלימה ,עד
שהעונות נתהפכין לזכויות,
וכן הצדיקים המתדבקים במדותיו ]של השם[,
ויודעים חסדי השם יתברך  -הם לבד יכולים
להוכיח ,כי הם מוכיחים בבחינת התוכחה של
משה ,שעל ידי זה מוסיפין ריח טוב וכו'"
] ליקוטי הלכות ציצית ה ' ז' [

א' פגש את חמותו
בשדה תעופה בביקורה
המפתיעה בארץ,
שאל אותה" :כמה זמן
את מתכננת לשהות
אצלנו?",
ענתה לו החמה
בנימוס" :לא יודעת,
נראה לפי העניין"...
"מה ,אפילו לכוס קפה
לא תישארי?"
מיסיונר אחד נהג מידי
פעם ללכת עם חיוך על
הפנים בשביל לרחק אנשים
לנצרות,
יום אחד דפק על דלת
של חסיד ברסלב וחייך
אליו,
תפס אותו החסיד
והחטיף לו מכות,
ומאז יש לו תמיד
חיוך "על-הפנים"...

" ּפַ ַעם אַ חַ תָ ׁ ,ש אַ ל את רבי נחמן אֶ חָ ד ִמ ּ ְב נֵי
עור ים הַ ְ ּק טַ ִּנ ים' :אֵ ְ
יך לְ הִ ְת בּ ֹו ֵדד'?
הַ ְּנ ּ ִ
לו מַ ר לִ פְ נֵי הַ שם יִ ְת ברך –
תו ֹ
או ֹ
וְ לִ ּ ֵמ ד ֹ
כו ' ּ ִכ י הֲיִ ּ ָת כֵ ן
וְ
ַי
ל
ע
ם
חֵ
ר
ַ
ם
ל
ָ
עו
ֹ
ל
ש
ֶ
ׁ
' ִר בּ ֹו ֹנו
ּ
ָ
רו יָ מַ י ְּב הֶ בֶ ל ּ ָכ זֶה ,וְ כִ י ּ ִב ְׁש בִ יל ּ ָכ ךְ
ֶׁ
ש ַ ּי ַעבְ ּ
כו '.
ֹנו צָ ְר ִּת י' וְ ּ
יש אַ חַ ר
אַ חַ רָ ּ -כ ְךְּ ,ב אֵ יזֶה ֵעתָ ,עמַ ד זֶה הָ ִא ׁ
נו נחמן
נו נחמן ז"ל ,וְ ׁ ָש מַ ע ׁ ֶ
ש ַר ּ ֵב ּ
ּ ָכ ְת לֵי ַר ּ ֵב ּ
ְ
שם
מו ָ ׁ -ש פַ ך אֶ ת לִ בּ ֹו לִ פְ ֵנ י הַ ּ ׁ ֵ
עצ ֹ
ז"ל ְּב ַ ְ
יִ ְת ּ ָב ַר ְך ּ ְב ִד בּ ּ ִור ים ּ ָכ אֵ לּ ּו "

מעשה שהיה בבית-כנסת של אנשים
פשוטים ,שעל כל הלכה הנאמרת ,היו
נעמדים ואומרים "רבי חנניא בן
עקשיא וכו'" ואומרים מיד "קדיש".
פעם אחת נזדמן למקום תלמיד חכם
והעיר להם" :רבותי ,לא טוב לעשות
כך! ,כי לא על כל הלכה צריך להגיד
קדיש"
ניגש אליו גבאי בית-הכנסת ושאלו:
"מה שאתה אומר ,זו הלכה?"
"בודאי שזו הלכה" ענה התלמיד
חכם.
מיד נעמדו כולם "חזק וברוך"" ,רבי
חנניא בן עקשיא אומר ...יתגדל
ויתקדש"...
שני שיכורים הולכים ביער ,לפתע רואים שור
זועם רץ לכיוון שלהם .אחד עלה על העץ,
השני הסתובב סביב העץ ,זה שעל העץ
קרא אליו":מה אתה עושה ,תעלה לעץ
השור מתקרב אליך!" ,ענה לו" :מה אתה
דואג ,עקפתי אותו בשלושה סיבובים"

בעל מסעדה עשה מבצע גדול:
מי שנכנס למסעדה ומריח את
התבשיל ואומר מה הוא התבשיל,
אוכל בחינם!
אחד נכנס ואמר מיד מה הוא התבשיל
ואכל בחינם,
למחרת שוב נכנס והריח ואמר מה הוא
התבשיל ואכל חינם.
בעל המסעדה ראה שזה לא עסק והחליט
לעבוד עליו :למחרת בישל תבשיל מיוחד
במינו :לקח את הגרביים של המנקה והכין
ממנו מרק...
נכנס אותו האיש הריח את התבשיל ואמר
בפליאה" :מה סעיד עובד כאן?"...

]חיי מוהר"ן רלט [

שני מרוקאים נפגשו,
אמר אחד לחברו" :בא לך לשחק איתי שש-בש"?,
ענה לו השני" :שמע ,אין לי הרבה זמן ,בא נריב
כבר עכשיו"...

משטרת ישראל בבהלה ,הכריחו
אותם לחפש את רון סלע ביערות
של צפת ,ובשעת חצות לילה הם
שמעו קלות של אריות] .היו אלו כמובן
חסידי ברסלב מקומיים[

כמה הודעות לתושבי הצפון ]בזמן מלחמת
לבנון :[2

* כשקונים ביצים לכבוד שבת ,יש
לדאוג לכסותם היטב.
* מומלץ לצאת מהבית עם מטקות
ומצפן ,המטקות בשביל להכות
בקטיושות ,והמצפן בשביל לכוון את
הזריקה לכוון לבנון.
* מבצע מיוחד בכל מקומות הנופש
בצפון 5 :צימרים במחיר של צימר אחד...
]הצמרים ממוקמים אחד ליד השני
למקרה של מתקפה ,אז יהיה ניתן מיד
לעבור לצימר אחר[
* יש דירה בצפת במחיר פצצה
* עליה במחירי הצימרים והדירות
בצפון ,לכאלו שאין להם שום כיווני
אויר...
* אחד התקשר לדירה בצפון ,ושאל,
אם יש להם  5חדרים להשכרה ,ענו לו:
מצטערים נשאר לנו רק חדר אחד
בבית...

בקשה חסרת תקדים
של חסידי ברסלב
המתבודדים ביערות,
הוגשה לפני קק"ל ]קרן
קימת לישראל[:
לפעול למען התקנת
חדרי מיגון ביערות שליד
צפת ומירון.
נאסראללה בתגובה
לביטול חופשת "בין
הזמנים" ]תקופה בה
מטיילים תלמידי ישיבות
בצפון והגליל[:

במלחמת המפרץ של
סאדם היה "תהילים נגד
טילים" ,ואני שלחתי טילים
נגד טיולים...
סטיקרים מיוחדים בהוצאת
"משרד העצבות":

מאומן
ַנ ַנחְ ַנחְ מָ ַנחְ מָ ן
ּ

זה

צ
גדול

זה

פעם אמר המשגיח של הישיבה לאחד
התלמידים:
"ללמוד דף גמרא בלי רש"י לוקח שעה.
גמרא עם רש"י אפשר שעה וחצי,
גמרא עם תוספות אפשר ללמוד שלוש
שעות.
גמרא עם שאר מפרשים לוקח עוד שעה.
אבל גמרא עם דברים בטלים אפשר ללמוד
כל היום"...

תגובות הציבור לכישלון
המלחמה:

ליכודניק :אם אריק שרון
היה בהכרה ,זה לא היה
קורה...
שסני"ק :אם הרב כדורי
זצ"ל היה חי ,זה לא היה
קורה!.
חסיד ברסלב :אם הייתי
צועק על זה ,זה לא היה
קורה!

שדכנית ניסתה לשדך
בחור מוצלח שמתגורר
בצפון עם בחורה מבני
ברק,
אמרו לה הוריה:
מצטערים אנו לא מעוניינים
בבחורים מבתים הרוסים...

אגודת צער בעלי חיים,
מבקשת את עזרת ציבור
המתבודדים ביערות:
להודיע ולהזהיר את כל
הפרות והשוורים
שבהרים והיערות ,שלא
יסתובבו בשיחים אלא
רק בשבילים ,שמא יש
בשיחים איזה קטיושה
שלא התפוצצה.

" אמר ]ר ' נחמן [ :אנחנו דומין כמו מי
שמנגן  ,והעולם מרקדין  ,ומי שאינו
מבין ושומע את הניגו ן היא פליאה
בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם
מרקדין  ,כך היא הפליאה אצל העולם
על מה אתם רצים אחרי "...
חיי מוהר"ן קנ"ז.

הגמרא אומרת:
רבא ]שם של רב בתקופת האמוראים[ היה פותח במילי
דבדיחותא ]אומר בדיחות[ לפני שהיה אומר דבר הלכה.
כאשר הראו גמרא זו לאברך רציני שמתנגד לבדיחות ,ענה
ואמר:
הגמרא התבדחה כשסיפרה זאת ,ולא התכוונה לזה
ברצינות...
אשכנזי טען בפני מרוקאי:
"תראה ,כל הרחובות בארץ
על שמם של אשכנזים ,אין
מקרואים"
ענה המרוקאי" :מה אתה
אומר? ,תראה כמה צירים
מרכזיים יש בכבישי הארץ,
שהם על שמם של מרוקאים:
מחלוף הגיא ,מחלוף השרון
וכו' "

" טוֹ ב יוֹ ֵת ר לִ הְ יוֹ ת ּ ֶפ ִת י ַי אֲ ִמ ין לְ כָ ל ָ ּד בָ ר ,
וש קָ ִר ים ּ ְכ ֵד י לְ הַ ֲא ִמ ין
טות ים ּ ְׁ
נו לְ הַ ֲא ִמ ין ֲא פִ לּ ּו ִּב ׁ ְש ּ ִ
ְ ּד הַ יְ ּ
ּ ַג ם ְּב הָ ֱא מֶ תִ .מ ִּל הְ יוֹ ת חָ כָ ם וְ לִ כְ ּפֹ ר ּ ַב כּ ל חַ ס וְ ׁ ָש לוֹ ם ,
עש ה
וש קָ ִר ים וְ ַעל -יְ ֵד י -זֶה ַנ ֲ ׂ ֶ
טות ים ּ ׁ ְ
נו לִ כְ ּפֹ ר ִּב ׁ ְש ּ ִ
ְ ּד הַ יְ ּ
נות אֶ ְצ לוֹ וְ כוֹ פֵ ר ּ ַג ם ְּב הָ ֱא מֶ ת חַ ס וְ ׁ ָש לוֹ ם
הַ כּ ל לֵיצָ ּ
ומוטָ ב ׁ ֶש אֶ ָּק ֵר א ׁש ֹו טֶ ה ּ ָכ ל ָי מַ י וְ אַ ל אֶ הְ ֶי ה ָר ׁ ָש ע ׁ ָש ָעה
"ּ ּ
אַ חַ ת לִ פְ ֵנ י הַ ּ ָמ קוֹ ם"

"מה יצא ממך?",
"למה לא רואים תוצאות
ממך?",
"אם אתה רוצה ,אז למה
אתה לא עושה?",
"זה שאתה מחייך ,זה
לא אומר שאתה
שמח!",
]שיחות הר"ן ק"ג[
"מה עשית שאתה כל
כך שמח",
"אם אתה מתקן סימן
אחד עבר ליד חצר וראה שכתוב על השער" :זהירות כלב
הוא שקלקלת!",
בחצר",
,
"
בזבל
"החיים שלך
הסתכל וראה שיש שם פינצ'ר ]כלב קטן[
,
"
טעות
"אתה מקח
פנה לבעל החצר ושאל אותו" :זה כלב שצריך להיזהר מימנו?"
גורמת
שלך
"השמחה
ענה לו בעל החצר" :לא ,אני רק מבקש שיזהרו לא לדרוך
".
עצובים
להיות
לנו
עליו"....
ר' נחמן אמר :יש צדיקים שניזונים
מהחכמה ,שהם אוכלים אותיות.
אמר אחד :יש גם אנשים ברחוב
שאוכלים אותיות – ויטמין בי ,ויטמין
סי ,ויטמין די...

המורה אמר לאבא באסיפת
הורים" :הראש של הבן שלך
בעננים ,הוא רחפן!"
האבא" :יופי ,ב"ה ,תמיד רציתי
שהבן שלי יהיה טייס"

אתה לא מקבל פרגון,
לא מעריכים אותך
מספיק?
בחר לך פינה שקטה,
קח איתך לשם כמה
בקבוקי סודה ,תפתח
ת'בקבוק ותסגור ושוב
תפתח ,ותהנה מה-
פישששש...
ואם אין מספיק כסף
לסודה ,תוכל לשבת ליד
תחנת אוטובוס ]מומלץ
תחנה פעילה עם הרבה
קוים[ תעצום את העיניים
ותאזין לפתיחת דלתות
האוטובוסים ולסגירתם,
ותהנה מה-פישששש

עבריין אחד פתח "עסק
זעיר" ,ובכל פעם שמס-
הכנסה שלחו אליו שידווח על
הכנסותיו ,היה מדווח ומשלם
כראוי...
אלו תמהו  -איך יתכן
שאחד כזה משלם כל-כך
יפה כל חודש וחודש?
החליטו לנסות לבקש ממנו פי-
עשר מהרגיל – דרשו עשר-אלף
שקל ...לראות מה יעשה זה?
בוקר אחד מגיע אליהם
העבריין למשרד עם
חוטפים מתקשרים להמן ומבקשים מכונת זיוף כספים ,זרק
את המכונה וצעק" :הפעם
דמי כופר עבור בנו .שאל אותם
נמאסתם עלי ,אין לי כח
המן" :יש לו אוכל? ,יש לו סמיכה
לצלם עוד ,אם אתם רוצים
חמה בלילה?" "כן" מרגיעים
 תצלמו בעצמכם!"החוטפים" אמר להם המן" :יופי,

אתם יכולים לקחת גם את אחיו"

ַנ נַחְ הכי סבא בא
עבו-רמי וסמי היו זרוקים ברחובות והרבו
לשתות ביחד במסבאות לונדון.
לאחר שנים נפגשו בת"א  -סמי נהג ברכב
חדש ועבו-רמי היה זרוק ברחוב ונודף ריחות של
בירות.
"מאיפה לך הרכב ,סמי?"
"אחי ,כבר שנתיים שאני לא שותה ,התחלתי
לעבוד ולחסוך כסף ,אני מציע לך לשקם את
עצמך ,אבו-רמי אחי".
לאחר כשנה שוב נפגשו ,לסמי היה רכב
מרצדס חדשה ועבו-רמי עדיין זרוק ברחובות,
"כל הכבוד לך סמי ,אני רואה שאתה מסתדר
יפה"
"ומה יהיה איתך ,אחי ,תעשה משהו עם
עצמך!" אמר סמי.
לאחר כשנה שוב נפגשו ,סמי היה עם
לימוזינה יוקרתית ,ועבו-רמי עדיין זרוק
ברחובות" .מה יהיה איתך אבו-רמי ,אתה לא
רוצה להתחיל לחיות"?...
והנה ,לאחר כשנה ,סמי נהג בלימוזינה שלו,
ולפתע רואה מסוק חדש חג מעליו ,הוא מסתכל
טוב ,ואת מי הוא רואה? הוא רואה את עבו-רמי!
"עבו-רמי ,איך הצלחת להשיג מסוק כזה
יקר? איך הצלחת לעזוב את השתיה ולהשתקם
כל כך יפה?" צעק סמי לעברו.
"סמי ,לא עזבתי את השתיה!" ענה לו עבו-
רמי.
"אז איך הצלחת לקנות כזה מסוק?" שאל
סמי.
ענה לו עבו-רמי" :החזרתי למכולת את כל
הבקבוקי בירה ששתיתי"...

ז'יק מארה"ב ,קנה מכונית פרארי חדשה
 והיה לו ספק :האם צריך מזוזה במכונית?שאל לרב החרדי ,והלה השיב שאין צורך
להתקין מזוזה.
ז'יק לא התיישב בדעתו והלך לרב
"פושר" ,הציג בפניו את שאלתו ,הלה
ביקש ממנו שיתן לו לעשות סיבוב באוטו -
חרש את כל העיר ובסוף היום השיב
לשאלתו שאין צורך להתקין מזוזה.
זי'ק חשב שהרבנים הקודמים מקילים
מידי ,והלך לשאול את הרב הרפורמי -
האם צריך מזוזה בפרארי?
הלה השיב לו" :מה זה בכלל מזוזה?"..
פעם שמעו
ברסלבר תימני צועק
ביער " ַג'5לְ5וַאד!!
ַג'5לְ5וַאד!!" ולא
הבינו מה הוא צועק?
כי אין מילה כזו
בתימנית…
כשהצעקות נמשכו,
התקרבו אליו
ראו שהוא אוחז
בספר "ליקוטי
תפילות" ועיניו
ממוקדות במילה
"גיוואלד" ]הצילו –
באידיש[…

פעם תפסו נרקומן במכס
שזכה להיות באומן ,פתחו
את התיק וראו מלא
מריחואנה
"מה זה?" שאלו בתקיפות
"זה נע נע מאומן" השיב...

אחד הגיע לבית החולים כשצפרדע דבוקה לו למצח.
אמרה הצפרדע לרופא :איך אפשר להפטר מהגידול
הזה?
סרטן פגש סרטן אחר ,וראה אותו שהוא מעשן.
אמר לו :תזהר זה עושה בני אדם...

מעשה בבעל תשובה ,שראה כתוב
בסידור שיש לקרוא לפני השינה:
"קריאת שמע שעל המיטה" ,והיה עולה
על המיטה וקורא קריאת שמע...
בערב שבת אחת ,הוא לקח את סיר
החמין ]צ'ולט[ שהכינה אשתו ,ושפך על
כל גופו ,כי הוא ראה שכתוב :שיש מצווה
לרחוץ בחמין בערב שבת....

מקרה דומה :בפרוזדור
לחדר חקירות ישבו נרקומן
וחסיד ברסלב
לפתע הוציא הנרקומן סמים
והתחיל לשאוב
קלטו אותו שוטרים וקפצו
עליו "הלו ,מזה זה!"
הסתכל הנרוקמן על החסיד
ואמר" :זה טבק מאומן"...

גרוזיני שהתעצבן על כך ששכנו הביא תרנגול
שמעיר אותו כל בוקר בשעה  ,5תפס את
התרנגול וסיבב את ראושו  4פעמים – "זהו
ביג'ו ,כיוונתי אותו לשעה ..."9

פטימה עלתה לאוטובוס ביחד עם בנה והנהג החל לבייש אותה " -וואי ,איזה בן
מכוער יש לך! תכנסו פנימה בבקשה ,אני לא יכול לראות אותו"
פטימה מיהרה פנימה ,והחלה לבכות בכיות נוראות.
אחד שישב שם ,החל לנסות להרגיעה:
"מה את בוכה גברת? את צריכה משהו? אולי מטפחת לנגב את הפנים? אולי
בננה לקוף?"...

צו ן,
הוא הָ ָר ֹ
עת ׁ ֶ
"ּ ...וכְ בָ ר ָי ַד ְ ּ ָ
ש הָ ִע י ָ ּק ר ּ
ָ
א ד ,וְ אַ ּ ָת ה
טו בִ ים וַ ֲח ז ִָק ים ְמ ֹ
צו ֹנו ת ֹ
ות הִ ּ ָל ה ָל אֵ ל ֵ -י ׁש לְ ך ְר ֹ
ְּ
ש ם יִ ְת ּ ָב ַר ְך .
טו בָ הְּ ,ב ֶע ְז ַרת הַ ּ ׁ ֵ
פו ֵעל ּ ָב הֶ ם הַ ְר ּ ֵב ה לְ ֹ
ֹּ
ְ
ְ
שה
ש ּ ִב ְק דֻ ּ ׁ ָ
חו טֵ ף ּ ַג םֵ ּ -כ ן ּ ַכ ּ ָמ ה ְּד בָ ִר ים ׁ ֶ
תוך ּ ָכ ך אַ ּ ָת ה ֹ
ּובְ ֹ
ְ
ש ם יִ ְת ּ ָב ַרך לִ לְ מ ֹד ֹיו ֵת ר
תוכַ ל ּ ְב ֶע ְז ַר ת הַ ּ ׁ ֵ
ועה ׁ ֶ
שּ ּ
וְ ַל ה' הַ יְ ׁש ּ ָ
וְ ַל ֲע סֹק ּ ִב ְת פִ ּ ָל ה ֹיו ֵת ר...
דול ְצ ִר יכִ ין ּ ַג ם לְ הַ ְמ ִּת ין
יזות ּ ָג ֹ
...וְ אַ ף ַעל ּפִ י ׁ ֶ
ש ְּצ ִר יכִ ין ְז ִר ּ
הַ ְר ּ ֵב ה”
]מכתבים מרבי נתן זיע" א .מכתב קל"ט [

מעשה בנפוליון ,ששמע שהיהודים
מעשה בנפוליון ,שבכל יום היה יוצא לעיר
במקוה מדברים על סודות מדינה
לנסות את המלאכות שעובדים בהם בני העם,
ושבכל יום מתחדשים שם חידושים ...ובכל פעם היה מתחפש לבעל מלאכה אחר.
אז רצה לבדוק זאת מקרוב,
הגיע היום שניסה את מלאכת איסוף צדקה
.
למקוה
התחפש ליהודי תמים שבא
– שנורר
אליו
הגיע
איך שהוא נכנס למקוה
והנה באותו היום הוא חזר לבית מוקדם
לדבר
לא
תזהר
אחד ולחש לו באוזן – '
מידי מן הרגיל ,במקום לחזור אחר בצהריים
אמור
שהוא
על נפוליון ,יש שמועה
הוא חזר ממש בתחילת הצהריים.
להגיע למקוה היום'...
שאלוהו בני ביתו' :למה חזרת מוקדם
היום?'
ענה להם נפוליון' :אם הייתי נשאר עוד כמה
קות
"לְ ִענְ ַי ן הִ ְת חַ ְז ּ ּ
דקות לא הייתי חוזר ,הייתי נסחף לעבודה
עתו
לְ בַ ל יִ ּ ֹפ ל הָ אָ ָד ם ּ ְב ַד ְ ּ ֹ
הזו  -ולא עוזב אותה'...

קולִ ים
מֵ חֲמַ ת ִר בּ ּוי הַ ּפְ גָ ִמ ים וְ הַ ִ ּק לְ ּ
עש יו,
ש ִ ּק לְ קֵ ל ַעל -יְ ֵד י מַ ֲ ָׂ
ֶׁ
ָע ָנה ]ר' נחמן[ וְ ָא מַ ר:
כו לִ ין לְ קַ לְ קֵ ל,
ש יְ ּ ֹ
ִא ם אַ ּ ָת ה מַ אֲ ִמ יןֶ ׁ ,
כו לִ ין לְ ַת ֵּק ן"
ש יְ ּ ֹ
ּ ַת אֲ ִמ ין ׁ ֶ

ברומניה דאגו להשכיר חברת שמירה
לשעת קריאת שמע...
אחד שהיה טרוד בעסקיו ,מינה שליח שיאמר קדיש
על אימו במשך כל השנה.
וכשניפטר אביו הוא היה באמצע סגירת עסקה
חשובה בפריז ,לכן מינה אדם אחר שישב שבעה
במקומו.
ועתה הוא שואל בדחיפות :האם הוא חייב ללכת
לנחם את השליח?...

כבודו שכח לברך ....
בצומת נעמדה
פרארי חדישה
ובתוכה איש עסקים
מופרע ,לפתע הגיח
שנורר ,הכניס את
ראשו וביקש צדקה,
הנהג סימן 'לא',
לחץ על הכפתור
שסוגר את החלון
ושם הגז.
בצומת הבאה הוא
רואה את אותו
שנורר עוקף אותו
בריצה מהירה.
הנהג לחץ הפעם
חזק על הגז ונסע
מהר יותר
ושוב בצומת
הבאה הוא רואה את
השנורר עוקף אותו.
הוא לחץ חזק יותר
והגיע למהירות של
 250קמ"ש
אבל גם הפעם
הוא עקף אותו...
הנהג פקח היטב
את עיניו והטה
אוזנו ,והנה הוא
שומע את השונרר
צועק לעברו
"השלייקס!
השלייקס! שחרר לי
את השלייקס!"
ישראלי שטייל
ברומניה נזהר מאוד
מפני הגנבים,
כשהוא טייל ,שם לב
ששני רומנים
הולכים אחריו
ומגלגלים חוטים,
כשהגיע למלון
הוציא את הנעל
וגילה שחצי מהגרב
שלו פרומה...

"תמיד יש
לבעלי מה
להגיד! ,פעם
אחת אמרתי
לו 'סגור את
החלון  ,קר
בחוץ' והוא
ענה לי 'נו,
ואם אני
אסגור את
חושבת
שיהיה חם
בחוץ ?'!"

אשתו של חסיד לחצה אותו שיביא לה
במהירות קערה מהשכנה,
רץ החסיד כמצוות אשתו ,ובחניה ראה
את החברים בתוך מכונית,
שאלוהו חבריו ,אם ירצה להצטרף אליהם
לנסיעה לרבי? יש להם מקום ,אבל שיבוא
עכשיו כי הם מוכרחים לזוז מיד!
עלה החסיד איתם אל הרבי.
אחרי שבועיים הוא חזר ,ולפני שהגיע
לבית נזכר שאשתו ביקשה שיביא לה
ת'קערה מהשכנה,
הלך במהירות והביא את הקערה ,אך
בכניסה לבית התחלק ונשברה הקערה...
"את רואה" טען החסיד בפני אשתו "זה
מה שקורה כשעושים דברים בלחץ!"...

כורדי נכנס לחנות אלקטרוניקה
ושאל" :כמה עולה המחשב הזה"
ענה לו המוכר "אני לא מוכר
לכורדים",
התחפש לאנגלי ונכנס שוב ושאל
אותה שאלה ושוב עונה לו המוכר:
"אני לא מוכר לכורדים",
אחר כך התחפש לצרפתי ושוב
שאל אותה שאלה ושוב קיבל אותה
תשובה.
התפלא האיש ושאל את המוכר:
"איך אתה יודע שאני כורדי?"
ענה לו המוכר "רק כורדי יכול
להצביע על מקרוגל ולשאול כמה
עולה המחשב"...

למה בראש השנה ,אומרים באמצע תפילת עמידה את
אמירת "עלינו לשבח" הנאמר במשך כל השנה בסוף
התפילה בלבד?
תשובה :כי במשך השנה ,ישנם כאלו שממהרים לעבודה
וכדו' ומפספסים את אמירת "עלינו לשבח" במתינות
ובניגון ,ויש שמאוד ממהרים עד שהיא נהפכת אצלם
ל"תפילת הדרך" ...ולכן ,מאחר שמה שאדם עושה בראש
השנה זה סימן לכל השנה ,לכן קבעו להגיד "עלינו לשבח"
בתוך תפילת עמידה שאז אי אפשר יהיה לברוח באמצע...
ואולי זה ישפיע לכל השנה...
מבצע חורף:
מי שיחתום
הוראת קבע
לעלון ,יקבל
שטיח לכניסת
הבית עם תמונה
מהודרת
ומרשימה של
מורנו הרב
העורך שליט"א.

חסיד נ נח ובריסקר
עמדו ביחד בבית
הכנסת,
החסיד אמר "נ"
והבריסקר אמר "ש...
" החסיד אמר "נ .נח"
והבריסקר אמר "ש..
ש"...
החסיד אמר "נ .נח.
נחמ" והבריסקר אמר
"ש ...ש ...ש."...
כשהשלים החסיד את
המשפט "נ נח נחמ נחמן
מאומן" הבריסקר אמר
"שששש שמעעע
ישראל"

" ּפַ ַעם אַ חַ ת ָע ָנ ה רבי נחמן וְ אָ מַ ר:
חו לְ ִק ים ּ ְכ ָל ל,
ָע לַי אֵ ין ֹ
עש ה ּ ָכ ךְ.
ש ָ ָׂ
חו לְ ִק ים ַעל ִמי ׁ ֶ
ַר ק הֵ ם ֹ
ש ר לא
וש קָ ִר ים אֲ ׁ ֶ
חו לְ ִק ים בּ ֹו ִד ים ָע ָל יו ּ ְכ זָבִ ים ּ ׁ ְ
ּ ִכ י הַ ֹ
ְ
ְ
ש קֶ ר וְ כָ זָב,
עש ה ּ ָכ ך וְ כָ ך והַ ּכ ל ׁ ֶ
ש ָ ָׂ
עלו ַעל לִ בּ ֹו ׁ ֶ
ָ ּ
ְ
או ְמ ִר ים הֵ ם,
ש ֹ
מו ׁ ֶ
עש ה ּ ָכ ך ּ ְכ ֹ
ש ָ ָׂ
יש ּ ָכ זֶה ׁ ֶ
וְ ַעל ִא ׁ
אוי ַל ֲח ל ֹק...
ּ ְב וַ ַ ּד אי ָר ּ
חו לְ ִק ים ּ ְכ ָל ל,
ש ָע ָל יו אֵ י ָנ ם ֹ
נִ ְמ צָ אֶ ׁ ,
תו
תו ּומַ ֲע ָל ֹ
ש ֹ
וק דֻ ּ ׁ ָ
תו ּ ְ
יו ֹיו ְד ִעין גּ ֹ ֶד ל ִצ ְד קָ ֹ
ּ ִכ י ִא ם הָ ּ
חו לְ ִק ים ָע ָל יו
יו ֹ
כו 'ְ ּ ,ב וַ ַ ּד אי ל ֹא הָ ּ
וְ ּ
ֲבות.
יו ָר ִצ ים אַ ח ֲָר יו ּ ְב הִ ְת ַל ה ּ
ַר ק אַ ְ ּד ַר ּ ָב א הָ ּ
חו לְ ִק ים
עצ מָ ם אָ ָד ם וְ ֹ
רו לְ ַ ְ
וְ ָא מַ רֶ ׁ :
כו וְ ִצ יְ ּ ּ
ש הֵ ם חָ ְת ּ
ָע ָל יו"
] שיחות הר"ן קפ" ב [

גידם בידו רצה להתאבד ,...עלה לגג כשבכוונתו לקפוץ.
והנה הוא רואה למטה גידם בשתי ידיים שרוקד ברחוב.
חשב בליבו' :לפני שאקפוץ ,אלך לשאול אותו מה מביא אותו
לשמחה?'.
ירד ושאל" :אני גידם ביד אחד ונמאס לי מהחיים ,ואתה גידם בשתי
ידיים ורוקד? מה נותן לך את הכח לרקוד?",
"אחי היקר" ענה לו הגידם בשתי ידיו – "באת בזמן ,אתה יכול עם
היד האחת שלך להוריד את הנמלים שנכנסו לי לתוך הגוף"...

עולה חדש ,כשהגיע לארץ ,עלה
לאוטובוס ,וכשהנהג ביקש כסף אמר
לו" :מצטער יא אחי אני לא יודע מה
זה כסף ,אבל יש לי ביצה במקום זה"
הנהג ויתר לו ,לקח את הביצה
והעלה אותו.
וכך היה גם ביום למחרת ,וכך היה
במשך כל השבוע.
לאחר שבת מנוחה ,שוב הוא עולה
לאוטובוס והפעם הביא תרנגול" ...מה
זה עכשיו?" שאל הנהג.
ענה העולה" :יא אחי ,זה  -חופשי-
חודשי"...

שני חברים נכנסו למסעדה ,הגישו
להם שתי קציצות אחת קטנה ואחת
גדולה .בזמן שא' הלך ליטול ידיים
לקח חברו את הקציצה הגדולה
ואכל.
אמר לו א'" :זה לא נימוסי לקחת
את הגדולה",
"ומה אתה היית עושה במקומי?"
שאל החבר,
ענה לו א' "הייתי לוקח את
הקטנה",
"נו ,זה בדיוק מה שעשיתי"
גרוזיני שעסק בהריסת קירות,
היה בא לקיר ודופק עם הראש
והורס אותו.
פעם אחת ניסה וניסה ולא הצליח,
התברר ,שבצד השני ישן גרוזיני
אחר כשראשו מונח על הקיר...
לאחר סוכות:

* רפואה שלמה למי שנכנסו לו
חתיכות של עץ לאצבעות.
* רפואה שלמה למי שנפצע
מהלולב של חבירו] .בשעת
הנענועים מומלץ להגן על העיניים
עם משקפי שמש וכדומה ,הם גם
ישמשו כהגנה לכל השנה  -מפני
חוטי הציציות של השכן לתפילה
בשטיבלאך[.
* מתי יפתחו קורסים לריקוד עבור
בעלי תשובה? ]בדרך כלל בעלי
תשובה משבשים את הריקוד
המסודר של החרדים המנוסים
בקדצ'קיה[...
* להשתדל לסלוח לשכן
שהנחירות שלו הפירעו לישון בחג.
* אם הילד יתלונן על כך שקנו לו
לימון במקום אתרוג ,ניתן להסביר לו
 שלימון מוסיף המון ]לכן יש כאלוששמים את הלימון בכספת
כסגולה…[

שיהיה לנו ,פורים ַנ נַחְ
אופנוען רוכב במהירות של  150קמ"ש ,פתאום הוא מבחין מולו
בציפור קטנה.
הוא מנסה בכל כוחו לבלום שלא לפגוע בה ...הוא מביט בציפור
האופנוען רואה
הקטנה ..היא בו ,אך ללא הועיל ...בום!
את הציפור הקטנה מתגלגלת על האספלט ,עד שהיא נעצרת ללא
תזוזה.
האופנוען חוזר על עקבותיו ומוצא את הציפור הקטנה שוכבת
ללא הכרה .רחמיו נכמרים ,הוא מרים ולוקח אותה אל ביתו ,קונה
לה כלוב יפה ומניח אותה בתוכו עם מעט מים וחתיכת לחם,
בתקווה שתתאושש.
למחרת ,הציפור הקטנה אכן מתעוררת ...אך מוצאת עצמה
כלואה בכלוב .היא תופסת את ראשה בין כנפיה ואומרת לעצמה:
"לעזאזל! אני בפנים! כנראה הרגתי אותו...
איש עסקים קנה פרארי חדשה ,בחניה הוא פגש חסיד ברסלב עם
סובארו ישנה.
חייך האיש בגאווה כלפי החסיד ,כאילו רוצה לומר שיש
לו את ה"עולם הזה".
אמר לו החסיד" :מה אתה מתלהב כל כך מהחיים שלך,
תראה מה יש לי באוטו ,יש לי שם חדר שינה".
איש העסקים אכל את הלב...
התקשר מיד לסוכן הרכב וביקש בדחיפות שיתקינו לו
במכונית חדר שינה.
והנה לאחר זמן הוא רואה את המכונית סובארו של החסיד ,יצא אל
המכונית וקרא לו "נחמן ,נחמן ,צא מהמכונית" אבל החסיד לא ענה.
דפק האיש בדלת המכונית וקרא "נחמן ,נחמן ,צא ,צא מהמכונית!"
החסיד הוציא את הראש מהמכונית ושאל" :מה אתה רוצה?",
אמר לו האיש" :תראה ,גם לי יש חדר שינה במכונית".
זעם החסיד" :בשביל זה אתה מפריע לי לטבול?"
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לאחר הרבה תלונות שמאשפזים בכפייה אנשים בריאים בנפשם ,עשה ראש הממשלה סיור בבית משוגעים .פנה לאחד "מה תעשה אם
ישחררו אותך?" השיב "דבר ראשון ,יש לי חשבון עם מלכת הנמלים" ...שאל אחד אחר" :מה תעשה אם נשחרר אותך מחר?" השיב" :מה זאת
אומרת? אני תוקע בשופר וגואל את עם ישראל!" ...שאל אחד אחר" :מה תעשה אם נשחרר אותך מחר?" השיב" :קודם כל אלך לכח אדם
לבקש עבודה ,אולי גם בערב אעבוד במלצרות ,ועם הכסף אגשים חלום לקנות סירת דייג בכינרת" .ראש הממשלה ראה שזה משיב לעניין ,אמר
לו "מחר בעשר בבוקר תהיה מוכן ,אני בא לשחרר אותך"" ,טוב ראש הממשלה ,תודה לך" השיב .ראש הממשלה סיים את הסיור ,והנה
ביציאתו הוא חוטף מכה חזקה בראש  -אבן נשלחה מאחד החדרים " -ראש הממשלה ,זה אני ,תזכור ,מחר בעשר בבוקר אני מחכה לך!"

"חָ ִל ילָה ְל ָך וְ חָ ִל ילָה ְל ָך ִמ ּ ְל הִ ְת יָאֵ שׁ  ,לֵאמור:
את י ּופְ ׁ ָש ַעי הַ מְ ֻר בִ ּ ים ֲא ׁ ֶש ר
'מַ ה ּיוֹ ִע יל ְל רוב חַ ּט ֹ ָ
ְ
ית י ִל פְ שׁ ַע נֶגְ ּדוֹ  ,סָ ַג ר ָע לַי הַ דֶ ּ ֶר ך  ,אֵ ין ִל י עוֹ ד
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ְל עוֹ לָם חַ סְ ּדוֹ .
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]חיי מוהר"ן רכ" ט[

אשה אחת שאלה
את בעלה:
"עם איזו אישה
הייתה מתחתן ,יפה
או חכמה?"
השיב לה" :האמת
אגיד לך ,לא זו ולא
זו ,אני מעדיף רק
אותך"

קמצן אחד ,רגעים לפני פטירתו שאל" :היכן מוטי?",
"הוא כאן השיבו לו",
"והיכן אבנר?" שאל" .הוא גם כאן" השיבו.
"ואיפה לאה" שאל" .היא גם כן כאן ,כולם כאן" השיבו לו.
"אז כל המשפחה כאן?" שאל.
"כן אבא" השיבו לו כולם.
"אז אם כולם כאן ,אתם יכולים לענות לי ,למה האור של
המקלחת דלוק?!"

אחד מגיע לרופא שינים "דוקטור
כמה עולה לעקור שן?"300" ,
שקל" השיב.
"זה יקר לי!" אז הציע לו הרופא
"בלי הרדמה זה יעלה  150שקל"
"תרד עוד קצת" ביקש יפה .אז
הציע לו הרופא "עם פטיש זה
יעלה  70שקל"" ,תרד עוד קצת",
"אז הציע הרופא" :אם המנקה
יעשה זה יעלה  20שקל" ,התרצה
האיש ואמר" :בסדר ,אז תקבע
תור לאשתי"
עולה חדש מאטיופיה אמר
לחברו" :איזה אנשים מוזרים
יש כאן ,במהלך היום שאלתי
עשרים אנשים 'מה השעה' וכל
אחד ענה לי תושבה אחרת!"...

כמורה טוב עליי ללמד אתכם משהו<---
כסף יכול:
לקנות לכם וילה  -אבל לא בית חם
לקנות לכם מיטה מתכווננת  -אבל לא שינה
טובה.
לקנות שעון יוקרתי  -אבל לא זמן.
לקנות לכם אנציקלופדיה  -אבל לא ידע.
לקנות תפקיד בכיר  -אבל לא הערכה.
לקנות לכם תרופה  -אבל לא בריאות.
לקנות לכם דם  -אבל לא חיים.
כסף זה לא הכל בחיים!!! הוא יכול לגרום הרבה
כאב וסבל!
כמורה טוב  ,אני רוצה לחסוך מכם את כל כאב
וסבל
העבירו לי את כספכם ,אני אסבול עבורכם!

תפילה לזכות לשמחה
ליקוטי תפילות חלק שני כ"ז ]מיוסד על תורה ל"ד[

ריבונו של עולם ,ברחמיך גמלת עימי טובות רבות לנצח בלי שעור,
וזיכיתני להיות מזרע ישראל ,ועזרתני לעשות כמה וכמה מצוות ,אשר על
ידם יש לנו תקוה לאחרית טוב ,וסוף כל סוף תתקן אותנו .אשר בזה יש
לנו לשמוח כל ימינו ,אפילו הפחות שבפחותים.
אך עם כל זה ,קשה לי לשמוח בשלמות ,מחמת שידעתי בעצמי את
הפגמים והקלקולים שבי.
על כן באתי לפניך בעל הרחמים ,אדון השמחה והחדוה ,שתעזרני
בדרכיך הנפלאים ,ותושיעני שאזכה לשמחה שלמה .ואף בגודל רחוקי
ממך ,ואף כל מה שעברתי עד הנה ,עם כל זה" ,רחמיך רבים ואתה רב
להושיע ,ואתה יכול לסבב בנפלאותיך הנוראות ,שאזכה גם אני להיות אך
שמח תמיד באמת .כי אתה יודע אבי שבשמים כמה אני צריך להתרחק
מעצבות ומרה שחורה עד קצה האחרון.
רחם עלי אבי אב הרחמן ,טוב ומטיב לכל ,מלא הצלות וישועות
אמתיות ונצחיות ,תן לי תקוה ולא אובד.
זכני מעתה להיות בשמחה תמיד באמת .עזרני והושיעני להינצל מכל
רע ,לגרש כל המחשבות רעות ,וכל ההרהורים רעים ,וכל הבלבולים וכל
הרעיונות רעים וכל התאות ומידות רעות ,הכל אגרש ואסלק ואבטל מעלי
על ידי השמחה והחדוה שהם עיקר ההתחזקות נגד כל הבלבולים
והמניעות והכבדות ,עד אשר אזכה להתקרב אליך באמת בשמחה ובטוב
לבב.
עזרני מלא רחמים ,שאזכה להרגיש שמחה בלבי תמיד .אגילה
ואשמחה בך ובצדיקיך האמתיים ובתורתך הקדושה ,באופן שאזכה על
ידי זה לצאת לחרות ,מאפלה לאורה ,לשוב ממצולות ים שנלכדתי בהם,
לצאת מהם בשלום ,ולשוב אליך באמת ובלב שלם מעתה ועד עולם.
שאזכה להיות מעתה כרצונך הטוב באמת תמיד .ולא אעשה עוד הרע
בעיניך ,ולא אשוב עוד לכסלה ,ואעזוב מעתה דרכי הרע ומחשבותיי
הרעות .ואתחזק בכל עת בעֹז וחדוה וששון ושמחה ,להתגבר על ידי זה
על כל המחשבות רעות ועל כל התאות רעות ,ולחשוב בכל עת רק
מחשבות קדושות וטהורות תמיד ,בלי שום בלבול הדעת כלל .כי בשם
קדשך הגדול והנורא לבד בטחתי ,אגילה ואשמחה בישועתך" ,יהיו לרצון
אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" ,אמן ואמן:

חסרים עוד כמה שקלים
עבור תרומת אברים:
דרוש נדיב לב שיתרום מערכת הגברה ורמקולים עבור
רכב ]פרטי[ של הפצה שמשמח ומפיץ לשם שמים.

ו מה חדש בהפצה ?
המוצרים הבאים הינם במחירים נוחים מאוד.
]למפיצים במחירי עלות!![

כמו כן ניתן להשיג כל ספרי רבי נחמן.
הקבצן.

דיסק שירים ,להיט חדש להפצה
ו ן

ה כ ל ל י

תיקון הכללי
" .1אני נהר המטהר מכל הכתמים"

עם דברי חיזוק מרבנו ותלמידיו ]אזמרה ,התחזקות,
התבודדות ,הפצה ,התחדשות ,רצון ,שמירת הברית[

" .2מצוה גדולה להיות בשמחה"

תורה כ"ד ]תנינא[ ותפילה על התורה

 .3נקודה טובה .על תורה רפ"ב
" .4התבודדות
עליונה מן הכל"

היא

תורה כ"ה ]תנינא[ ותפילה על התורה

מגנטים!!!

הפתק הקדוש.
דיבורים ואיורים מתוקים.
תמונות ועוד
כל המדבקות
המשמחות והמעודדות
שרואים בכל מקום!

אנשים יקרים!
ברוך השם ,יש הרבה
דברים טובים שאפשר
להפיץ לאחינו.
הבה נתחזק להאיר את
אור השם ,את רחמנותו,
על ידי ספריו הקדושים של
רבי נחמן ,ועצותיו
המתוקות .את שם הצדיק
ועניינו.
כי בכוחו לקרב את כל
ישראל לאבינו שבשמים.

מעלה

עיגולים ,חמסות ,לבבות ,מחזירי אור ועוד.

לפלאפונים ,למכוניות ולבית.
ַח
נ נְ
אופנת ַ

חולצות וקפוצונים
התקשרו ל :
0573167767

