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   ,מתוך ספרי רבי נחמן, הקדמה קצרה
  :על התרופה המיוחדת והנדירה שנקראת

        שמחהשמחהשמחהשמחה
ואפילו ,  ולשמוח עצמו בכל אשר יוכל,להיות בשמחה תמיד, כריח עצמו בכח גדוללהצריך צריך צריך צריך 

  "במילי דשטותא
  ]ד"ן תינינא כ"ליקוטי מוהר[

  

   ,)ב" ְּבִסיָמן רפן"ליקוטי מוהר( ֵלאלַקי ְּבעֹוִדי  ֵלאלַקי ְּבעֹוִדי  ֵלאלַקי ְּבעֹוִדי  ֵלאלַקי ְּבעֹוִדי ֲאַזְּמָרהֲאַזְּמָרהֲאַזְּמָרהֲאַזְּמָרה ֵליֵלְך ִעם ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ַּבַּמֲאָמר ְוָראּויְוָראּויְוָראּויְוָראּוי
,  ְּבַעְצמֹוֶׁשּמֹוֵצאּוָבֶזה ַהְּמַעט טֹוב . א ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְזכּות ְוֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ִלְמצֹ ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּפׂשְּדַהְינּו

ֵכן ְיַחֵּזק -ִּפי-ַעל-ַאף,  ִלְצָלןַרֲחָמָנא, ַאף ִאם ָנַפל ְלַמה ֶּׁשָּנַפל, ְוַאל ַיִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ִיְׂשַמח ִויַחֵּזק ַעְצמֹו
  , ֶזה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך-ְיֵדי- ִיְזֶּכה ָלׁשּוב ַעלֲאֶׁשרַעד ,  ִּדְמַעט טֹוב ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו ֲעַדִיןַעְצמֹו ִּבְמַעט

ַאף ִאם ִיְהֶיה ַמה , ַחס ְוָׁשלֹום, ַעד ֵהיָכן ַאָּתה ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְבִלי ְלָיֵאׁש ַעְצְמָך, ָּתִביןּוִמֶּזה 
  . ֶּׁשִּיְהֶיה
  . ר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמידְוָהִעָּק

ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּכׁשֹוֶטה ְוַלֲעׂשֹות , ִּדְׁשטּוָתאְיֵדי ִמֵּלי - ַוֲאִפּלּו ַעל, ִויַׂשַּמח ַעְצמֹו ְּבָכל ַמה ֶּׁשּיּוַכל
   :דָּגדֹול ְמאֶֹׁשהּוא ָּדָבר ,  ְלִׂשְמָחהָלבֹואְּכֵדי , ִעְנְיֵני ְׁשטּות ּוְצחֹוק אֹו ְקִפיצֹות ְוִרּקּוִדים

   ]ח"ב מ"ן ח"ליקוטי מוהר[

  

   . על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחרגםגםגםגם""""
כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים ונוראים רחמנא לצלן ואי אפשר להם לספר מה 

. והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. שבלבם
  ,יסורים ודאגותוהם הולכים מלאים 

ק כי הוא יולהחיות אדם אינו דבר ר ,וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש
  .דבר גדול מאד

שזכו למה שזכו על ידי זה שהיו  ]שני בדחנים[מהני תרי בדחי .): תענית כב(וכמו שמובא בגמרא 
  "משמחים בני אדם

  ]ן"חיי מוהר[

  

הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם , ם ִיְתָּבַרְך ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶּׁשָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשַמהַמהַמהַמה
  . ְוֵאיָנם ְמַיְּׁשִבין ַעְצָמן, ַהַּדַעת - ִיּׁשּוב

ֵהן ,  ַהֶּזה ָהעֹוָלםִעְנְיֵניָמה ַהַּתְכִלית ִמָּכל ַהַּתֲאוֹות ּוִמָּכל , ְוָהִעָּקר ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַיֵּׁשב ַעְצמֹו ֵהיֵטב
  : 'ְוָאז ְּבַוַּדאי ָיׁשּוב ֶאל ה, ְּכגֹון ָּכבֹוד, ֵהן ַּתֲאוֹות ֶׁשחּוץ ַלּגּוף, ַּתֲאוֹות ַהִּנְכָנסֹות ַלּגּוף

ֵּכן ָקֶׁשה לֹו - ְוַעל, ַח ִּכְרצֹונֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְנִהיג ֶאת ַהּמֹ]עצבות[= ְׁשחֹוָרה- ְיֵדי ָמָרה- ֶׁשַעל,  ַּדעַאְך
  , ְויּוַכל ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו,  יּוַכל ְלַהְנִהיג ַהּמַח ִּכְרצֹונֹוַהִּׂשְמָחה ְיֵדי - ַרק ַעל. ב ַּדְעּתֹוְלַיֵּׁש
 ִׂשְמָחהְיֵדי - ֶׁשַעל, " ֵתֵצאּוְבִׂשְמָחהִּכי  "):ה"נִיְׁשַעָיה (ִּבְבִחיַנת ,  הּוא עֹוָלם ַהֵחרּותִׂשְמָחהִּכי 

  . ין ִמן ַהָּגלּותחֹוִרין ְויֹוְצִא- ַנֲעִׂשין ֶּבן
- ִּכי ַעל. ֵמַאַחר ֶׁשּמחֹו ְּבֵחרּות ְוֵאינֹו ְּבָגלּות, ַּדְעּתֹוַוֲאַזי יּוַכל ְלַהְנִהיג ֶאת מחֹו ִּכְרצֹונֹו ּוְלַיֵּׁשב ...

   ...ְיֵדי ָּגלּות ֵאין ַהַּדַעת ְמֻיָּׁשב



ָאר ַעל וַּכְמב, ָּפִנים- ָּכל- ה ְנֻקָּדה טֹוָבה ַעלְיֵדי ַמה ֶּׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו ֵאיֶז-  הּוא ַעלְלִׂשְמָחה ְוָלבֹוא
  . ַעֵּין ָׁשם , )ְּבִסיָמן רפב,  ָהִראׁשֹוןן" מוהרְּבִלּקּוֵטי(" ֲאַזְּמָרה ֵלאלַקי ְּבעֹוִדי: "קָּפסּו

ּוְכמֹו ֶׁשָאנּו , י ּגֹויֶׁשּלא ָעַׂשִנ,  ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאלִלְהיֹות ֶׁשָּזָכה ֶּמהַח ַּבָּפִנים ֵיׁש לֹו ִלְׂשמֹ- ָּכל- ְוַעל
  . 'ְוכּו'  ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמתְוָנַתן' ְוִהְבִּדיָלנּו ְוכּו, ָּברּוְך ֱאלֵקינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו': אֹוְמִרין

  . ל" ְלַׂשֵּמַח ַּדְעּתֹו ַּכַּנִׂשְמָחהִמָּכל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָראּוי לֹו ִלַּקח לֹו 
 ַהִּׂשְמָחהְּדַהְינּו ֶׁשְּמַקֵּׁשר ,  ֶׁשהּוא ָּדָבר ָּגדֹול,]בדיחות הדעת[ 'ְּבִדיָחא ַּדְעֵּתּה ':) :ָּבת עזַׁש(ְוֶזה ְּבִחיַנת 
ְוַגם ְלַמְעָלה ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ִיחּוד ָּגדֹול , ל"ַהַּדַעת ַּכַּנ-  לֹו ִיּׁשּובְוֵיׁש, ַח ְמֻׁשְחָררַוֲאַזי ַהּמֹ, ְלמחֹו ְוַדְעּתֹו

  "ִדיָחא ַּדְעֵּתּהְיֵדי ְּב- ַעל
   ]ב י"ן ח"ליקוטי מוהר[

  

צריכים ...  בכל מקום של רמזורים,בכל מקום עם אוטו,  יכולים לרקוד בכל הרחובותאנחנואנחנואנחנואנחנו""""
  !"כן, צריכים להתחזק, להודיע ולפרסם את האמת

  ] שיחות–סבא ישראל [

  

  , ִׂשְמָחהְּבִחיַנת ,  ְּבִחיַנת ַחִּיים,] מאירותפנים[= ֶׁשֵהם ַאְנִּפין ְנהֹוִרין, ְקֻדָּׁשהשל  ֵיׁש ָּפִנים ִּכיִּכיִּכיִּכי""""
  "ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ָמָרה ְׁשחֹוָרה,]פנים חשוכות[= ֶׁשֵהם ַאְנִּפין ֲחׁשֹוִכין, ָאֳחָראִסְטָרא של ְוֵיׁש ָּפִנים 

  ]'ג ד"ן כ"ליקוטי מוהר[

  

 ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֶעְזְרָך , ְלָך ֶאת ַהְּבִריתִיְׁשמר  ֲאַזי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו,ְלִׂשְמָחה ִּתְזֶּכה ְּכֶׁשִּכיִּכיִּכיִּכי""""
  , ר ֶאת ַהְּבִרית קֶדׁשוִלְׁשמ

ְיֵדי ַהְּקִלָּפה ַהְידּוָעה - ִּכי ְּפַגם ַהְּבִרית ָּבא ַעל,  ַּכָּידּוַעַעְצבּותְיֵדי - ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל
  ,  ְּבִחיַנת ַעְצבּותֶׁשֶּזהּוְּמַיֶּלֶלת ָּתִמיד ֶׁש, ַעל ֵׁשם, ֶׁשִּנְקֵראת ִליִלית

 ִיְתָּבַרְך זֹוִכין ֶׁשַהֵּׁשם ִׂשְמָחהְיֵדי - ִּכי ַעל, ִׂשְמָחהְיֵדי - ֵּכן ִעַּקר ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית זֹוִכין ַעל- ְוַעל
  . ל"ר ֶאת ַהְּבִרית קֶדׁש ַּכַּנור לֹו ִלְׁשמוְּבַעְצמֹו ַיֲעז

  ]ט"ן קס"ליקוטי מוהר[

  

   .ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכחֹו, ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד    ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוה
  .ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה, ָהָאָדםְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל 
ְוַהִּׂשְמָחה , ְיֵדי ָמָרה ְׁשחָֹרה ְוַעְצבּות- ַעל -  ל ַהחֹוַלַאתֶׁשָּכ,  ָּבֶזהֶהֱאִריכּוְוַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים 

  . ִהוא ְרפּוָאה ְּגדֹוָלה
  .ִלְהיֹות ַאְך ָׂשֵמַח ָּתִמיד, ד ְּבָכל ַהּכחֹותֶׁשָּצִריְך ְלַהְתַּגֵּבר ְמאֹ, ְוַהְּכָלל

ְוָכל ָאָדם ָמֵלא , ת ִּפְגֵעי ּוִמְקֵרי ַהְּזַמן ְוַעְצבּות ֵמֲחַמְׁשחָֹרהִלְמׁשְך ַעְצמֹו ְלָמָרה - ִּכי ֶטַבע ָהָאָדם
 ָּתִמיד ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו ְּבִׂשְמָחהַח ָּגדֹול ִלְהיֹות  ֵּכן ָצִריְך ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ְּבכֹ- ַעל, ִיּסּוִרים

   .ַוֲאִפּלּו ְּבִמֵּלי ִּדְׁשטּוָתא, ְּבָכל ֲאֶׁשר יּוַכל
ְוָראּוי ִלְקּבַע לֹו ֵאיֶזה ָׁשָעה [,  ַרק ְּבֵאיזֹו ָׁשָעההּוא ,ִעם ָּכל ֶזה, דוב ִנְׁשָּבר הּוא טֹוב ְמאֵל ]- להיות ב[ ַאף ֶׁשַּגם

   . ֻּכּלֹו ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחהַהּיֹוםֲאָבל ָּכל  ]ַּכּמּוָבא ֶאְצֵלנּו, ַּבּיֹום ְלַׁשֵּבר ִלּבֹו ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך
ַחס , ִׂשְמָחהְיֵדי - יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְיכֹוִלין ִלָּכֵׁשל ַעל, ִּכי ִמֵּלב ִנְׁשָּבר ְּבַקל ְיכֹוִלין ָלבֹוא ְלָמָרה ְׁשחָֹרה

  ִּכי ֶזה ָקרֹוב יֹוֵתר ָלבֹוא ִמֵּלב ִנְׁשָּבר ְלָמָרה ְׁשחָֹרה , ַחס ְוָׁשלֹום, ָלבֹוא ְלֵאיֶזה הֹוֵללּות, ְוָׁשלֹום
   .ַרק ְּבָׁשָעה ְמֻיֶחֶדת ִיְהֶיה לֹו ֵלב ִנְׁשָּבר,  ְּבִׂשְמָחה ָּתִמידֶׁשִּיְהֶיהְך ֵּכן ָצִרי- ַעל

  ] תנינאד" כתורהן "ליקוטי מוהר[

  

  ". ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ") :ְּתִהִּלים ד( ֶׁשָּכתּובְּכמֹו ,  ַהִּׂשְמָחה ִהיא ַּבֵּלבְוִעַּקרְוִעַּקרְוִעַּקרְוִעַּקר""""
 ָּגלּוָתּה ְּכֶׁשַעְצבּות ֶׁשֵהם ַהְּקִלּפֹות ִעַּקר ]ִיְׂשָרֵאלִחיַנת ֵלב ֶׁשהּוא ִׂשְמָחָתן ֶׁשל ֶׁשהּוא ְּב[, ְוָגלּות ַהְּׁשִכיָנה

  ּגֹוְבִרים ָעֶליָה 
  ". ִּכי ְּבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו "):ה"ְיַׁשְעָיה נ(ְּכִתיב ,  ֵמַהָּגלּותִיְׂשָרֵאלְּכֶׁשֵּיְצאּו 

  "ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות, ֶׁשִהיא ִׂשְמַחת ַהֵּלב, ַהְּׁשִכיָנהֲאַזי ַמֲעֶלה , ָחהִנְמָצא ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ַהִּמְצָוה ְּבִׂשְמ
  ]'ד ב"ן כ"ליקוטי מוהר [



ד ֶׁשִּתְהֶיה ֵמֲחַמת וַהֲחָרָטה טֹוב ְמא' ַוֲאִפּלּו.  ְוֶחְדָוהִׂשְמָחה ַמֲעַלת ַהְּבִכָיה הּוא ְּכֶׁשִהיא ֵמֲחַמת ִעַּקרִעַּקרִעַּקרִעַּקר
הּוא ִמְתָחֵרט ּוִמְתַּגְעֵּגַע ְמאד ַעל ֶׁשָּמַרד ֶנְגּדֹו ַּבָּיִמים , ֹו ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְךב ִׂשְמָחתוֶׁשֵּמר, ִׂשְמָחה

   "ִׂשְמָחהֶׁשִּתְהֶיה ֵמֲחַמת , ְוֶזה ִעַּקר ַמֲעַלת ַהְּבִכָּיה, ַהִּׂשְמָחהב ו לֹו ְּבִכָּיה ֵמֲחַמת רּוִמְתעֹוֵרר, ָהִראׁשֹוִנים
  ]ה"ן קע"ליקוטי מוהר[

  

ָצִריְך ְלַחֵּזק , ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים נֹוֵפל ִמַּמְדֵרָגתֹו, ְּבִׂשְמָחה'  ְוַלֲעבד הְּבִׂשְמָחה ִלְהיֹות ָּתִמיד יְךיְךיְךיְךָצִרָצִרָצִרָצִר""""
   ַהּקֹוְדִמים ֶׁשָהָיה ַמְזִריַח לֹו ֵאיֶזה ֶהָאָרה ְקָצת ַּבָּיִמיםַעְצמֹו 

 ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו סּוָמא ּוַמֲאִמיִנים ּבֹו ְּבִאיׁשֲחִזיִקים ַעְצָמן  ַמ]עיורים[ ֶׁשַּכָּמה סּוִמים, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאים
  , ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ְּכָללַאף, ְוַגם ַהּסּוָמא ַמֲאִמין ְלַמְקלֹו ֶׁשהֹוֵלְך ַאַחר ַמְקלֹו, ְוהֹוְלִכים ַאֲחָריו

 ְוָהָיה ִמְתַחֵּזק ְקָצתָּיִמים ַהּקֹוְדִמים ִהְזִריַח לֹו ְּדַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשַּב, ֶׁשֵּכן ֶׁשָראּוי ֵליֵלְך ַאַחר ַעְצמֹו-  ִמָּכל
 ֶׁשּיאֵחז ַּבָּיִמים ָראּויִעם ָּכל ֶזה , ַאף ֶׁשַעְכָׁשו ָנַפל ִמֶּזה ְוִנְסְּתמּו ֵעיָניו ְוִלּבֹו, ּוִמְתעֹוֵרר ִלּבֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך

  , ַהּקֹוְדִמים ְוֵיֵלְך ַאֲחֵריֶהם
ְוֵיֵלְך ַאַחר , דוֵּכן ַּגם ַעְכָׁשו ְיַחֵּזק ִלּבֹו ְמא. ִיְתָּבַרְך ֶׁשָאז ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ִלּבֹו ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוָדתֹו ְּדַהְינּו ְּכמֹו

  , ל" ַּכַּנִמֶּזהַאף ֶׁשַעְכָׁשו ָנַפל , ַהִהְתעֹוְררּות ְוַהְּזִריָחה ֶׁשָהָיה לֹו ָאז
   ".ָאֵמן,  ְוַיֲחזר ְוִיְזַרח לֹו אֹורֹו ִיְתָּבַרְך'ַעד ֲאֶׁשר ִּבְקָצת ָיִמים ַיַעְזרֹו ה

  ]ב"ן רכ"ליקוטי מוהר[

        

ָּכְך ַעל - ְולא ָהָיה ָּבִקי ְּבַהְּמָלאָכה ָּכל, ּוֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ָּתם ...]סנדלרות[ל ָלַמד ְמֶלאֶכת ַרְצָענּות " ַהַּנַהָּתםַהָּתםַהָּתםַהָּתם""""
  ,ַחק ָּגדֹול ּוְבִצְמצּוםו ְּבדַּפְרָנָסתֹוֵּכן ָהָיה 

  . ָּתִמידִׂשְמָחהְוָהָיה ַרק ָמֵלא , דוֶׁשָהָיה ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְמא, ּוִמְנָהגֹו ָהָיה...
  ְוָהיּו לֹו ָּכל ַהַּמֲאָכִלים ְוָכל ַהַּמְׁשָקאֹות ְוָכל ַהַּמְלּבּוִׁשים

  ֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל לנֹוֶתֶנתְוָהְיָתה ! ֵּתן ִלי ֶלֱאכל, ִאְׁשִּתי: ְוָהָיה אֹוֵמר ְלִאְׁשּתֹו
 ְמַׁשֵּבַח ְוָהָיהְוָהְיָתה חֹוֶתֶכת לֹו עֹוד ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל ! ֶטב ִעם ִקְטִניתוֵּתן ִלי ָהר: ָּכְך ָהָיה אֹוֵמר- ַאַחר
  !ֶטב ַהֶּזהוד ָהרוַּכָּמה ָיֶפה ְוטֹוב ְמא: ְואֹוֵמר

 ָּכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל ָהְיָתה נֹוֶתֶנת ּוְבַעד,  ַמֲאָכִלים טֹוִבים ַּכּיֹוֵצא ָבֶזהְוֵכן ָהָיה ְמַצֶּוה ִלֵּתן לֹו ַהָּבָׂשר ּוְׁשָאר
  ,לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם

  , ְמֻתָּקן ְוטֹובהּואַּכָּמה , ד ִמֶּזה ְוִׁשַּבח ְמאד ֶאת אֹותֹו ַהַּמֲאָכלוְוהּוא ָהָיה ִמְתַעֵּנג ְמא
  ׁשְּכִאּלּו ָהָיה אֹוֵכל אֹותֹו ַהַּמֲאָכל ַמָּמ

 ֵמֲחַמת ְּתִמימּותֹו ְוִׂשְמָחתֹו  רֹוֶצהֶׁשָהָיהּוֶבֱאֶמת ָהָיה ַמְרִּגיׁש ַּבֲאִכיָלתֹו ַהֶּלֶחם ַטַעם ָּכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל 
  ]סיפורי מעשיות ט[                           "ַהְּגדֹוָלה

  
  :המדבר משבח הספר" ן"ליקוטי מוהר"מתוך הקדמה לספר 

 נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ְיָקרֹותִחּדּוִׁשים ֲחָדִׁשים ְוַהְקָּדמֹות , ה ּוְמָבֵאר ְּדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוֶנְעָלִמיםהּוא ְמַגֶּלִּכי ִּכי ִּכי ִּכי 
   ...דו ְונֹוָרא ְמאֶעְליֹוןַהּנֹוְבִעים ִמְּמקֹור ַמִים ַחִּיים ָמקֹור . ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה אֶמן

 ָחְכָמה ְוַטַעם ּוִפְלּפּול ּוְסָבָרא ְּבֶדֶרְך, רּוִׁשים ֲעֵרִבים ְוִנְפָלִאים ּוְמתּוִקים ַלֵחְךּוִבְד, ְּבֶדֶרְך ַצחּות ְוָנאּות...
ֻּכָּלם , ְוָכל ּתֹוָרה ְוּתֹוָרה ֶׁשִּגָּלה ְלַעם ְסֻגָּלה.  ַהָּׁשַמִיםֵלבְוֶדֶרְך ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוַסר ַהְׂשֵּכל ַהּבֹוֵער ָּכֵאׁש ַעד 

   ...ת ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹותְמֵלִאים ֵעצֹו
ַעד ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְּדָבִרים ,  ַרִּבים ְוִצְמצּוִמיםִּבְלבּוִׁשיםְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים ְוַדִּקים ְורּוָחִנִּיים ְמאד ְלַהְלִּביָׁשם ...

  . ַהָּׁשִוים ְלָכל ֶנֶפׁש
ִמַּכָּמה ְוַכָּמה ִמּדֹות , ְּפָרִטִּייםֶּבֶרת ִמַּכָּמה ְוַכָּמה ְּדָבִרים ָּכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ִמִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְמַד...

 ּוֵמַהְרָחַקת. ִמַּמֲעַלת ֵלב ִנְׁשָּבר....  ָרעֹותִמּדֹותּוֵמַהְרָחקֹות . ִמַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְצוֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, טֹובֹות
 ָּתִמיד ְוַהְרֵּבה ֵעצֹות ְּבִׂשְמָחהִריִכין ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ְּבָכל ּכחֹוָתיו ִלְהיֹות ֶׁשְּצ. ַהִּׂשְמָחהִמַּמֲעַלת . ָהַעְצבּות

  ...' וכוִיְׂשָרֵאל-  ֶאֶרץתִמַּמֲעַלת ְקֻדַּׁש. ְלִׂשְמָחהִנְפָלאֹות ָלבֹוא 
,  ִּבְׁשָעָתןַרק הּוא ַהִּׂשְמָחה,  ְּבִרית אֹוֻתָּנה ֶׁשל ֲחִׂשְמָחהְלָמָׁשל , ְּכגֹון, ִּכי ָכל ַהְּׂשָמחֹות ֵהם ַרק ִּבְׁשָעָתן

   ).ְּבָרכֹות יז(' ִּכי סֹוף ָאָדם ְוכּו,  ָּבעֹוָלםִׂשְמָחהֵאין ׁשּום , ְוִאם ִיְסַּתֵּכל ַעל ַהּסֹוף
  .  ַּתְכִלית הּוא טֹוב ְמאדְּדַהְינּו ַה, ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף, ָאז ֵיׁש לֹו ִלְׂשמַח ְמאד,  ַעל ַהּסֹוף ֶׁשל ַהּסֹוףִיְסַּתֵּכלֲאָבל ִאם 



 ,כתוב שבגאולה
 אישה תלד-ש

כמו בקלות 
  ,תרנגולות

למה לא : וקשה
שהרי , כמו דגים

יותר דגים מולידים ה
ולדות והרבה יותר 

  ?בקלות
גם בגאולה לא : והתשובה

יתאפשר שהנשים יהיו כמו 
שקטים הם הדגים ש, דגיםה

, ולא מקרקרים כמו תרנגולות
ולהשתיק את הנשים גם משיח 

 ...לא יפעל
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משוגע אמר 
בא : "לחבירו

נברח מהבית 
  "משוגעים הזה

: ענה לו החבר
אתה , תגיד"

  !"?השתגעת
מי : על זה נאמר[

לא , שלא משוגע
  !...]נורמלי

 

מרצה שהוזמן לדבר באיזה 
צמו מדבר כשעה מצא ע, אולם

בלבד ' כשרק אדם א, שלמה
  ...יושב ומקשיב לדרשתו
 אודה -כשסיים את הדרשה 

על ' בהתרגשות רבה לאותו א
כך שהוא היחיד שבא לשמוע 

  .את הדרשה
אני פשוט , אל תודה לי"

השיב " הוזמנתי לדבר אחריך
 .לו

ענה לו : גרסה אחרת לסיפור
אני , אל תודה לי: "אותו אחד

לסיום הדרשה פשוט המתנתי 
בשביל לכבות את האור ולסגור 

  ..."את השערים
 

גבאי אחד אמר למישהו 
ברחוב שנראה בחזות 

יש בבית הכנסת : "חרדית
הרבה אנשים שרוצים לשמוע 

האם כבודו מוכן , דברי תורה
לתת להם איזה שעה 

  "?דרשה
, האיש שידע את מקומו
שאינו ראוי לומר תורה 

הם : "השיב לגבאי, ברבים
  !אין בעיה? ים דרשהרוצ

 מסור להם דרישת 
  "...שלום בשמי

 

גבאי בית הכנסת הזמין רב 
ואף , מיוחד שידוע כקצרן בדיבור
  .הודיע לו שידבר קצר ולעניין
אך הרב דיבר ודיבר בלי 

  ...הפסקה
שבטעות הוא שם את , הסתבר

  ...השיניים התותבות של אשתו
השכנים , שבאותו הערב, ומספרים

  ...משקט מיוחד בבנייןשל הרב נהנו 

 

כיצד הוא : שאלו מפורסם אחד
מתיר לחסידיו לטבול במים רותחים 

" בישול"הרי זה איסור , בשבת
  ?בשבת

מאחר והחסידים : ענה המפורסם
שלי טבלו בערב שבת במים 

על כן מותר להם גם , רותחים
אין : "כי יש כלל בהלכה, בשבת

  "...בישול אחר בישול
  

 

ערב 
איש , אחד
 חשב אחד
על 

  ,מרשמלו
בלילה 

חלם חלום 
שהוא אוכל 

מרשמלו 
  !ענק

כשהתעור
 -ר בבוקר 

לא מצא את 
  ...הכרית

 

בהלוית אחד 
, העשירים הגדולים
ראו אחד ממרמר 

  ,בבכי
אתה : "שאלו אותו

בטח הבן של 
  ,"?הנפטר

ועל זה אני , לא"
  ..." בוכה

 

  :סבא ישראל
  ,"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"זה , נ נח נחמ נחמן מאומן"

  !הוא יכול לכל דבר, זה ניגון שהוא מסוגל לרפאות כל המחלות, הניגון הזה הוא בלי סוף
  "נ נח נחמ נחמן מאומן: "באמונה, בפשיטות, להגיד בתמימות, נ נח, כן, כן

  

  .זה צריך כל אחד, לנו לחלק לכל אחדכדי שיהיה , צריכים להדפיס"
  .בכל דלת, בכל בית, בכל חנות, בכל הרחובות, זה צריך להיות בכל מקום

  ! צריך נ נח–יש דלת 
  !" נ נח- צריך שיהיה מלא כל העולם ב

  

  :כמו מיתה] להבדיל[נשואין 
במיתה מכניסים את המת 

חרי הנשואין נכנס כך א, לקבר
  ...החתן לתוך בית

אזי " מצא אשה מצא טוב"אם 
 נכנס -אם ההפך , עדן-נכנס לגן
  ...לגיהנום

ומה ביום החתונה עושים 
] התאספות משפחתית" [הילולא"
  ...   כך גם ביום הפטירה-

ימי ' ז[ומה בשבע ברכות 
משבחים את החתן על לא ] משתה
אף את המת מספידים כל ... בכפיו
  ...ת ימי האבלותשבע

  !לא עלינו ולא עליכם

 

  ,דניאל הגיע לפסיכיאטר
אני , דניאל: "לפני תחילת השיחה שאל הפסיכיאטר

  ?"יכול לקרוא לך דני
  "... אני יכול לקרוא לך פסיכי, פסיכיאטר":לו דניאלענה 

המים , תגיד לי"
שאל אחד איזה " ?עמוקים

  ,דייג ליד האגם
הם , לא: "ענה לו הדייג

  ".מאוד נמוכיםדווקא 
קפץ האיש לאגם 

  ...וטבע
מיד נגשו אליו כמה 
  ...דייגים ובנס הוא ניצל

וכשהתאושש צעק על 
למה אמרת : "הדייג

  !"?שהאגם לא עמוק
ענה הדייג " נשבע לך"

לפני כמה רגעים ראיתי "
ברווז שהמים הגיעו לו עד 

  "...הצואר

שלושה 
שיכורים הלכו 

על פסי 
  ,רכבת

: אחד אמר
ה תראו כמ"

  "מדרגות
: השני אמר

טוב שיש "
  "מעקה

השלישי 
הנה : "אמר

המעלית 
  "...מגיעה

  

 

שישב בסוכה , מעשה במפורסם
ושתה מרק , בשעה שירדו גשמים

להנאתו מבלי להתייחס לכל 
  .הגשמים שירדו עליו

התרחש ש ,וסיפרו החסידים
המפורסם בכל אותה : מופת גדול

שתה את המרק והמרק לא , העת
  ...נגמר

 

ד שהגן על נאשם "עו
  :טען, בפריצה

אין להאשים אותו "
אלא רק את ידו 

שנכנסה ומשכה את 
  ..."הפריטים

ענה " מקובל עלי"
ולפיכך נשלח "השופט 

רק את היד לבית 
  "הכלא

הקהל עמד משתומם 
שמא , לנוכח הפסיקה

השופט רוצה לכרות את 
  ?ידו

, אך הנאשם חייך
הוציא את ידו 

המלאכותית ונתן 
  ....לשופט

  

, למה הכלה, אימא"
  שאל הילד" כולה לבנה

, בני, אתה יודע: "האם
וכיון , שהאבל לובש שחור
לכן , שהכלה היא שמחה

  "היא לובשת כולה לבן
אמר הבן " האאא"

עכשיו אני מבין למה "
  "... החתן לבוש שחור

 

  :תשובת המשקל לאופנובק
נעצר אופנוע ליד , ערב אחד
יצא ממנו ברסלבר , בית הכנסת

נכנס , עיר חבוש בקסדהצ
: וצעק, במהירות לבית הכנסת

אני רוצה לתת ? ה הגבאיאיפ"
  "...לו צדקה

 



כורדי אחד נהג 
ללכת לבנק עם חבל 

  .ושמיכה
חבל בשביל 

  ...למשוך כסף
וסמיכה כדי 

לכסות את המינוס 
  ...של הבן

 

                    

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נו ָעָנה" ִזְכרֹונֹו ,  נחמןְּוָאַמר ַרּבֵ
ה ַהּכל אֹוְמִרים: ִלְבָרָכה ֵיׁש , ִהּנֵ עֹוָלם "ּׁשֶ

אעֹוָל" ְו"ַּהֶזה    "ם ַהּבָ
ה  א"ְוִהּנֵ ֵיׁשּ ָאנו ַמֲאִמיִנים "עֹוָלם ַהּבָ  ּׁשֶ

א"   , "עֹוָלם ַהּבָ
ם  ר ֵיׁש ּגַ ם"ּעֹוָלם ַהזֶה"ֶאְפׁשָ ן -  ּגַ ּכֵ

ֵאיֶזה עֹוָלם   , ?ּבְ
יִהּנם הוא ַהּגֵ ָכאן ִנְרֶאה ׁשֶ י ּבְ י , ּּכִ ּכִ

ם ְמֵלִאים וכ דֹוִלים ָתִמידִּיּסוִריםּלָ   . ּ ּגְ
ֵא: ְוָאַמר  "ּעֹוָלם ַהֶזה"ּין ִנְמָצא ׁשום ׁשֶ
ָלל    ".ּכְ

 

  :סבא ישראל

ה עם ישראל שיתקרבו לרבנו ולא שיהי"
אז , כן, ישמעו לכל הרבנים ולכל המתנגדים

  !"יהיה הגאולה תכף
מה , כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע"

  !"הוא מחויב, שהוא יכול
 

 ַנַנְח'גנמשיך  בנמשיך  בנמשיך  בנמשיך  ב

איך היה הטיול "
שאל אחד " ?בישראל

  ,את חברו הקניבל
, נחמד מאוד"

אנשים מאוד טובים 
, למשל, יש בישראל

כשהגעתי לכותל באו 
אלי אנשים עם זקן 

ובדקו את לחץ הדם 
  ..."שלי

, קניבל אחד ביקר את חברו בישראל
  ראו חרדים" מאה שערים"כשהגיעו ל

שאל הקניבל האורח את חברו 
  "?מי אלו: "הישראלי

  "...אלו אוכל כשר: "ענה החבר

 
בשעה טובה 
נולד לקניבלית 

  .תינוק
: שאלה האחות

לעטוף לך "
  "?אותו

  

אני , לא צריך"
  "... אוכל אותו פה

 

ניגש להתיישב , אחרי ארוחה מדושנת, ורסם אחדמפ
, וברגע שישב, וערב-על כורסא העשויה מרשתות שתי

  ...נעשה חור גדול במושב הכורסא והוא נפל
כתוב אצל : אצלי כמו אצל יעקב: "הסביר המפורסם

שכל האבנים נתחברו לאבן , כשהלך לישון על האבנים, יעקב

כך גם החורים . כי רצו כולם שהצדיק ישכב עליהם, אחת
ונתחברו ,  כולם רצו שאשב אליהם-של הכורסא שלי 

  ..."לחור גדול

 

אברך אחד שראה 
בדרך לכולל פחית 

ניגש להשליכה , קולה
  ,לפח

לפתע יצא מהפחית 
 -ד "ראש של ש

בקש , אברך יקר"
הציע " משאלה
  .לאברך

 4אני רוצה בית "
" חדרים בלי משכנתא

  .ענה האברך
לפתע הפחית 

להשתולל התחילה 
קול , ונשמטה מידו

 -ממורמר יצא מתוכה 
, אתה לא מתבייש"

אני גר בתוך פחית 
ואתה מבקש ממני 

  !"?בית

 

מלחמת גוג ומגוג אינו נזכר : רבי נתן היה אומר
המתארת , מגילה שכתב רבי נחמן[במגילת סתרים 
  ] את ימות המשיח

וזה יהיה נסיון שלנו ושל , שיהיה אפיקורסות בעולם
  ]. זה לא מלחמה פיזית" גוג ומגוג"ש, כלומר[משיח 

  )'ס' בסי(ל ה ברז"ספר אבני

  ,פועל נסע על ההר ברוורס
  שאל הבוס" ?למה אתה עולה ברוורס"

כי אמרו לי שאין לי איך להסתובב : "ענה הפועל
  "למעלה

  ,לאחר מכן הבוס רואה אותו יורד ברוורס
  " ?למה אתה חוזר ברוורס"שאל הבוס 

  .השיב הפועל"... כן היה מקום להסתובב, ירימו אות"

  ?איך מענישים בגיהנום אדם שמעשן 
ולא מביאים ,  סיגריותשמים אותו בחדר סגור עם

  ....לו אש
  ...יש גיהנום בלי אש:  על זה יש להמליץ

 
  ?מי יודע

  ?איך מיואש מתאבד בצפת
שוכב באמצע הכביש : תשובה

  ..עד שימות ברעב
  

  ?למה בנו בצפת כיכרות
כדי שיהיה איפה : תשובה
  ...להסתובב

  

  ?היכן המקום הכי חי בצפת
   ...בבית העלמין: תשובה

עם איזה  רכב 
נוהג סאדם 

  ?חוסיין
: תשובה

  !סקאדילאק

 

חתונת "יש מה שנקרא 
 שנות 25אחרי " הכסף

ויש מה שנקרא , נישואים
אחרי עוד " חתונת הזהב"

  . שנה25
מה "מעשה ששאלו אחד 

תיקנה לאשתך לחתונת 
  "?הכסף

סה כרטיס טי"ענה להם 
  "ללונדון

: התפעלו השומעים
אתה , כל הכבוד, יפה"

ומה תיקנה לה ! נדיב
  הסתקרנו" ?לחתונת הזהב

כרטיס : "ענה להם
  !"חזרה

 ראית פיל .א
מסתתר אחרי 

  ?מחט
  !לא. ב
סימן שהוא . א

  ...מסתתר יפה

 

שני אנשים נפגשו 
אחד , בתחנת אוטובוס

 השני 4חיכה לקו 
  ,2חיכה לקו 

 24' בא אוטובוס מס
  ... שניהם עלו-

 

תלמיד אחד נסע לאומן למרות שרבו 
  ,המפורסם לא הסכים

ה וקילל המפורסם לקח את זה מאוד קש
  ... שלא ישלים את שנתו-אותו 

ועוד שנה , והנה עברה שנה עם עוד אומן
  .והקללה לא התקיימה, עם עוד אומן

שהרי , שאלו את המפורסם לפשר הדבר
  ?אמר לו דבר ולא נתקיים

איך אתם רוצים שדבריי אליו : "ענה ואמר
  ..." אין לו אמונת חכמיםהלא, יתקיימו

 

, אל תהיה כמו טרזן
 נמצא ביער וצועק שכבר
  ...סתם

אל תהיה כמו טרזן 
שהולך ליער בשביל לקרוא 

  ...לחיות הרעות

 

משרד העצבות הנפיק בימים : דיווח
, האחרונים סטיקרים חדשים נוספים

  :כחלק ממלחמתם במפיצי הטוב
  !!"זה לא שווה ? מאמין בלב "
  "אתה נזק סביבתי"
 גם - ! העולם מסתדר יופי"

  ..."בלעדיך
 קמה חברת נקיון עוד לא"

  "שתנקה הכתמים שלך
  ..."יהיה טוב... נו טוב"
  "לא נסלח, לא נשכח"
  "אתה לא חסר, חבר"

 
ערבי הסתובב יומיים בקניונים עד 

  .שמצא מתנה לפטימה אשתו
חבריו ראו שבשקית יש עגילים 

  .ואקדח
אבל אקדח , עגילים אנו מבינים"

  "?למה
האקדח כדי לעשות לה : "ענה להם

 "אוזנייםחורים ב
 



קמצן אחד עלה 
לגג לתקן את הדוד 

בינתיים אשתו , שמש
הכינה לו ארוחת 

... לפתע מעד, ערב
בזמן שנפל צעק 

  :לאשתו
אל תכיני , מאמי"

אני , את הארוחה
  "...אוכל בבית חולים

 

לב "עלון בקרוב 
יקבל הכשר של " בשר

  "המאפיה החרדית"

יהודי שאל ערבי 
מה יעשה חמור "

קטן שנפל 
  "?לבור

הערבי לא מצא 
  ,תשובה

: אמר היהודי
אם חמור גדול "

איך , כמוך לא יודע
חמור קטן 

  ..."?ידע
 

אחד הזמין ספה בצבע זית 
הביאו אליו , מחנות רהיטים

  .לבית ספה בצבע שחור
הלא הזמנתי , למה רימתני"

זעם האיש על " בצבע זית
  . המוכר

לא ראית אף , מה" :ענה לו
   "?פעם זית בצבע שחור

 

שלושה משוגעים החליטו לברוח 
  מבית משוגעים

  כל אחד התחפש לחתול
אחד עבר ליד השומר והשמיע קול 

  ועבר" מיו. מיו"של חתול 
  ועבר" מיו, מיו"השני גם כן השמיע 

גם : "השלישי התקרב לשומר ואמר
  "...אני חתול

 

ב שנכנס לבית בלילה שומע את גנ
  :בעל הבית נקרע מצחוק

אתה מחפש בלילה מה שאני לא "
  "...מצאתי ביום

בעל הבית פיהק : גירסא אחרת
אם תמצא : "מהמיטה ואמר בכבדות

  ..."משהו תגיד לי
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  :סבא ישראל
בזמן האחרון עשינו קמיעות מהשם הקדוש "

  ,הזה
זה , וזה מסוגל לאדם לכל הישועות שצריך

  .שמירה
, ן שאדם סובל מאיזה צרהבזמ, בעת צרה

נ נח נחמ נחמן : שיגיד בפה חוץ מהקמיע
  "מאומן

  

 לשיר כל היום – נ נח נחמ נחמן מאומן”
  "לכל הישועות, זה מפתח לכל הרפואות, תמיד

  

זה ממתיק כל הצרות , נ נח נחמ נחמן מאומן"
וכל הדינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל 

 כל זה מספיק להחריב. הכפירות של העולם
, מהפך הכל, הכל, כל החושך, הסטרא אחרא
 " כח חדש שלא היה מעולם, שזה כח כזה

ֲאִמין ֲאָבל"... הּ ִאיׁש ֱאמונֹות ַהּמַ ּ ַחָייו טֹוִבים - 'ּבַ
  דוְמא

י ֲא לֹוםיִפּכִ עֹוֵבר עָליו ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ָּלו ּכְ ֵאיֶזה ָצָרה , ּ
ם, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ן ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת - ֲּאַזי הוא ּגַ ּכֵ

ַרךַעְצמֹו ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְ ּבְ ּ  
ה י ּבֹוֵטַח ּבַ עלשםּכִ י ַהּכל ְלטֹוָבה אֹו ׁשֶ ְיֵדי - ַ ּכִ

ֲִיּסוִרין ֵאּלו ְיַנּכו לֹו ֵמעוֹונֹוָתיו אֹו ּ ּ עלּ ֶזה - ְיֵדי- ַ ׁשֶ
ה  ֶזהְלֵאיֶזהִיְזּכֶ ּסֹוף ְוַכיֹוֵצא ּבָ דֹוָלה ּבַ י , ּ טֹוָבה ּגְ ּכִ

ַוַדאי ְלטֹוָבה ַרך ִהיא ּבְ ם ִיְתּבָ ָוַנת ַהׁשֵ ּּכַ ְ ּ ּ  
ן ִאיׁש ֱאמונֹות הוא ַחי - ַעל ּ ּכֵ ּ ָתִמיד טֹוִבים ַּחִייםּ

א עֹוָלם ַהזֶה וָבעֹוָלם ַהּבָ ְּוטֹוב לֹו ּבָ ּ"...  
  ]כ"ן ק"ות הרשיח[

 

 ַנַנְח  ב  ב  ב  ב גם   אני גם   אני גם   אני גם   אני
  

  ,תלמיד ישיבה התווכח עם סטודנט פילוסוף על מציאות הבורא, פעם אחת
  . לכאן והשני משך לשםאחד משך

, וכחיםומתבכלל מה אתם ":  להםלפתע יצא מהיער חסיד ברסלב ואמר
  "!דיברתי איתואני עכשיו 

חסיד ברסלב לקח איתו ליער ליטאי 
באמצע הדרך ראו שור .  להתבודדות"]חכם["

  ,עצבני
 -" מילי דשטותא"הברסלבר שרצה לעשות 

זרק אבן על השור וקרא לליטאי שיעלה איתו 
  ור העצבני יבוא אליהםמהר לעץ לפני שהש

מה פתאום : "נעמד הליטאי בעקשנות ואמר
  !"אני לא זרקתי, שאני אעלה

גם אני 

קניתי 
מכשיר 

נייד עם 
שחיטה 
כשרה 

  .למהדרין

פעם התקלקלה 
  המעלית 

בבנין ) החיצוניות(של מנקי החלונות          
  . התאומים

  ?מה עשו שני מנקים יהודים
 על עצמו והשני אחד הלביש, לקחו שלייקס
  .תפס מלמעלה

פתאום זה שתופס למעלה רואה את חברו 
  .מחייך חיוך ערמומי

  ?שאל אותו על פשר החיוך
) צביטה(יפ 'אני רק חושב איזה צ: "ענה לו

אם אני אשחרר את , אתה תקבל
  ...."השלייקס

 
בשביל עבודת מחקר ציירו על הקיר שבבית 

לראות מה יעשו , המשוגעים ציור של דלת
  .המשוגעים

  .רק אחד עמד וחייך... כולם ניסו ליכנס
, שמחו החוקרים על שיש אחד נורמלי יחסית

  :התקרבו אליו ושמעו שממלמל
הם לא יודעים , שינסו עד מחר להיכנס"

  "...שהמפתח של הדלת נמצא אצלי
ציירו בריכה : הם עשו ניסיון נוסף, לאחר זמן

מלבד אחד ... על הרצפה וראו שכולם קופצים
  ..שבסוף נתברר שחשב שהוא המציל

 

רב קפדן 
 )רחמנא ליצלאן(

הגיע לבר מצוה 
של בן אחיו 

והביא , החילוני
  מטריה מתנה

לפחות את  "- 
  "...זה הוא יפתח

 

במבחן קבלה לבית ספר 
נין שאלו המורים את 'בג

 כמה זה תשע ועוד"הילד 
  "אחד

צעקו " 9: "ענה הילד
, תנו לו עוד נסיון"ההורים 

  ".תנו לו עוד נסיון
כמה זה תשע : "שוב שאלו

  "?ועוד אחד
ושוב . השיב הילד" 11"

תנו לו עוד "צעקו ההורים 
  ".תנו לו עוד נסיון, נסיון
כמה זה תשע ועוד "

השיב " 10", שאלו" ?אחד
  .הילד

תנו לו "שוב צעקו ההורים 
ו לו עוד תנ, עוד נסיון

  ."...נסיון
 

ערבי הסתובב עם הבן 
כל מה , שלו בגן החיות

: שאל ענה לו האבשהבן 
  ]".?אני יודע [–? אנא עראף"

לא מפריע לך "אמר הבן 
  "?שאני שואל אותך הרבה

אם לא תשאל , יא איבני"
  "...?איך תדע

  : כשהגיעו לאריה שאל הבן
יא באבא "

  "?מה זה
זה , הא"
יא , ו'ַפיג

  " איבני
 

עצרת איפה שרציתי "
צעק הטרמפיסט " לרדת

  ...העצלן לנהג שעצר רחוק

גנב פרץ לחנות מוצרי 
, כדי-תוך. חשמל

הסתכל על המחיר 
  היקר של הוונטילטור

" ?איזה גנבים הם"
  ...אמר בפליאה

  

בחייו היה לוקח הכל "
אמרו על הגנב " בקלות

  בהספד
  

הגנב היה מכוון בקול 
רם כשהיה מברך 
פותח "בתפילת ערבית 
  …"שערים בתבונה

 

נראה : "השמן אמר לרזה
  "עליך שהיה רעב גדול בארץ

כשמסתכלים : "ענה הרזה
  ..".עליך מבינים למה היה רעב

 



" שלום זכר"בסעודת 
סעודה שנוהגים לעשות בליל [

  ] שבת שלפני ברית מילה

הבחין בעל השמחה שכל האוכל 
, מכובדיי: "אז הוא הכריז     ...נעלם

  "בשכונתינו אין עירוב ואסור לטלטל
 כל האוכל חזר -תוך שניות 

  ...לשולחנות

 

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
 

  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

למה אתה "
שם רוטב 

בכיסים של 
צעק " האורחים

רב המלצרים על 
  המלצר

ענה לו המלצר 
כי ביקשת ממני "

לשים רוטב איפה 
  "...יש בורקסיםש

 
על המשוקעים ברדיפה [הבדיחה של סבא ישראל 

  :]אחרי פרנסה

, הוא לא היה יכול לקרוא, אחד קיבל מכתב"
  .הוא נתן לאחד לקרוא לו את המכתב

לא ] שהקריא[וזה , כתוב שם שהבן שלו נפטר
אז עשה את , עה כזורצה לבשר בשורה ר

אני לא : "עצמו כאילו לא יודע מה שכתוב
  "לא יודע', פיפטר- ניפטר'יודע לקרוא 

מה זה חשוב : "אז בעל המכתב אמר לו
  " ?העיקר פרנסה יש לו, פיפטר- מיפטר'

 )סבא צוחק(

 ַנַנְח     גם אני רוצה להיותגם אני רוצה להיותגם אני רוצה להיותגם אני רוצה להיות… … … … נונונונו
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
        

פעם ישב 
הארנב בביתו 

ולפתע שמע קול 
  ,של חפירות

מתוך רצפת 
הבית הוציאה 
חפרפרת את 

  ראשה
, מה את עושה"

חפרפרת 
זעם " ?!שכמותך

  ,הארנב
" מחילה"

  ...השיבה
        

 

ככככמה זה כ"מגמגם עלה לאוטובוס 
  .שאל את הנהג" ?עועועעולה

חחחחחמממש "ענה לו הנהג 
  "שששקקששקל

לאחר שתי תחנות עולה אדם ושואל את 
  "?סליחה מתי מגיעים לכותל"הנהג 

  ".בעוד שבע תחנות"ענה לו הנהג 
אאאתתה אתה "פנה המגמגם לנהג 

אאאתתה לללא ?, צחקתתת עלי
  "מגממגם

ללללא עלללליךךך "ענה לו הנהג 
אאאננני , ני צצצחחחקתתיאננ

  "... צחחחקתתי עלליו

 

ולקח עין של כבש " שים עין על המחבט"פעם היה אחד שאשתו בקשה 
  ...והכניס למחבט

אבל " שים את עינך על התבשיל: "אז בפעם אחרת היא בקשה בצורה מפורטת יותר
  ...הוא לקח מזלג והוציא את העין שלו ושם בתבשיל

אין " שים עין: "עצרה אותו מיד והסבירה לו,  את עינו השנייהועוד לפני שהוא הוציא
  .אלא רק להסתכל על הדבר עם עין, הכוונה בפועל

" שים עין על הילד, אני הולכת לקנות פוקפורן: "אמרה לו, אז פעם אחת הם הלכו להצגה
  ...?' אם איזה עין אני הראה את ההצגה-אבל אם אני אשים עין על הילד "אמר לה 

 

ֵיׁש ַמְלָאך, ְוַדע" ְׁשֶ יםְּוַתְחָתיו ּכַ, ּ ה ְמֻמּנִ   , ּמָ
ָיָדם ׁשֹוָפרֹות ְוֵהם עֹוְמִדים וְוֻכ ם אֹוֲחִזים ּבְ ּלָ

יםְּוחֹוְפִרים ָתִמיד  ּוְמַחְפׂשִ ּ ָתִמיד ַאַחר ּ
  ,ֲאֵבדֹות

ָ ְוֵהם תֹוְקעים ְתִקיעה ְתרועה ָ ִּ ּ ּ ך - ְוַאַחר, ּ ְּכָ

ָחֹוְזִרים ְותֹוְקעים ְתִקיעה ִּ ,  
ֵהם ה ַרעׁש ,  מֹוְצִאים ֵאיֶזה ֲאֵבָדהּוְכׁשֶ ַַנעׂשֶ ֲ
ְמָחה דֹוָלהְוׂשִ    " ּגְ

  ] ן"ליקוטי מוהר                                     [

  ...כומר חלה ונטה למות
כי רימיתי אותך , אין לי מנוחה: "רואמר לכומר חב

  "במאות אלפי דולרים
  .רוענה חב" אני הוא זה שהרעלתי אותך, תנוח דעתך"
  

 
איום הגרעיני של שליט ה

עוד לפני , איראן אינו חדש
המון שנים איים אחשורוש 

בנשק גרעיני ועד היום 
הקמצנים לא שלחו אפילו 

" ?לא חבל("גרעין אחד 
  )טוענים השליטים

כנסת -בבית
רפורמי החליטו סוף 

כל סוף לעשות 
  ...הפרדה

 חצי למעשנים -
  ...וחצי ללא עישון

        
 

ים השנאה של המן ליהוד
וכך , התחילה עוד לפני

  :היה
בזמן שהמן עבד 

: ל"כך כתוב בחז[במספרה 

הוא נהג ] שהמן היה ספר
  ,לנסוע במונית של ישראלי
פעם אחת לפני שהגיע 

למספרה התקלקלו 
הבלמים והנהג לא 

הם , הצליח לעצור
  ...התדרדרו בירידה חדה

 ביקש!" עצור, עצור"
  המן
אני מנסה לעצור בכח "

 ענה" ולא מצליח
  הישראלי

! נו" :החל לצעוק המן
  !" תעצור כבר את המונה

מה באמת היה בשושן 
  ?הבירה

המן הפרסי הרשע בימי 
גדולתו נהג ברכב מפואר עם 

, אגב[, כמו מרוקאי(יד בחוץ 
לכן מרוקאי לא יכול להיות 

ממול הגיח מרדכי ...]) טייס
הצדיק עם חיפושית וקטע 

  ,להמן את היד
המן הרשע מירר בבכי על 

] שעון[ן הרולקס אובד
  ...והחליט להתנקם

        

פיצוחיה כלל 
בדורו , עולמית

  :של משיח
מארצות 

האומות יש איום 
  ...של גרעינים

וכאן בארץ יש 
 איום של קליפות

  ]שקרנים" רבנים["

  ,אני שווה הרבה"

יש לי שכל חדש 

שמעולם לא 

  ..."השתמשתי בו
 

בשביל מה באת עם "
  ,שאלו את החתן" מגפיים

כי אני לא יודע לאיזה "
  "...בוץ אני נכנס

  

הכל : "אחד התלונן בחתונה
שכן צריך (" כאן דפוק חוץ מהשניצל

  ...)להיות דפוק
  

ואחר כך הוא סיפר שעל שניצל 
 42אחד היה מוטבע הסיפרה 

שלא היה , והמלצר הסביר לו
לטבח עם מה לדפוק את השניצל 

 ...והוא דפק עם הנעליים

המנהג של הפרסים להשים 
מנהגו שטיחים בבית התחיל מ

של אחשוורוש ששם שטיחים 
מקיר לקיר כדי שאם יפול 
  ...לאורח כסף הוא לא ירגיש

 

איך נקרא הבוטקה 
של שומר בית 

  ?העלמין
  פינת החי: תשובה

 
איך מטביעים 

  ?אפריקאי
רים לו את 'מפנצ

  ...השפתיים

שני חיילים 
 2נשלחו להביא 
, טילים נפולים

אותם    העלו 
  ,למשאית ונסעו

באמצע 
הנסיעה אחד 

: אמר בחשש
מה נעשה "

אם טיל אחד 
יתפוצץ 
  "?בנסיעה

ענה לו 
: חברו

, שטויות"
נגיד למפקד 
שמצאנו רק 

  ...…"חדא

 



שני שייחים סעודים נכנסו 
במכס פתחו לראשון את , לארץ

  . זוגות גרביים7התיק וראו 
  "גרביים? למה "–אותו  שאלו

, אחד ליום שני, אחד ליום ראשון: "ענה להם
  "'אחד ליום שלישי וכו

 12וראו שם , פתחו את התיק של השייח השני
  , גרבייםזוגות

  שאלו" ? גרביים12למה לך "
  "...'למרץ וכו, לפבואר, לינואר: "הסביר להם

        

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ׁשֹוןרבי נחמן  ָאז ָאַמר "... ֶזה ַהּלָ   :ּבְ
יֵניֶכםהֲאִני רֹוֶצ ֵאר ּבֵ   ...ּ ִלׁשָ

ְַוַאֶתם ָתבֹואו על ִקְבִרי ּ ּ ּ  ...  
י  לּכִ ּ ָהעֹוָלמֹות ְתלוִייםּכָ ֶזה -  ּ ַמה  -  ּבָ

יֵנינו ַאר ּבֵ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ".  
 )ז"ן קצ"חיי מוהר(
 

אנגלי אמרקאי והמן הרשע עשו 
יות הרבה יותר זמן מי יכול לה: תחרות

  .ברפת של פרות
   דקות2האמריקאי נכנס ופרש אחרי 

   דקות פרש5האנגלי נכנס ואחרי 
והפרות ברחו , המן הרשע נכנס

  ...בדהירה

 

: אחד ניגש לבר והכריז
  "תביא בירות לי ולך ולכולם"

מן התלהב ומזג -הבר
ובסוף הערב ביקש , לכולם

  את הכסף
, אמר אותו אחד" ?על מה אתה מדבר"

  .מן הוציא אותו בחוץ-הבר
תביא בירות לי "למחרת הוא שוב בא 

  "ולך ולכולם
מן חשב שאולי עכשיו הוא רוצה -הבר

  .ולם בירות ושתופתח לכ, באמת לשלם
על איזה "בסוף הערב ביקש את הכסף 

  .אמר אותו אחד" כסף אתה מדבר
מן הוציא אותו והפעם נתן לו -שוב הבר

  .מכות
בירה לי "למחרת הוא בא והכריז 

  "ולכולם
למה אתה לא : "מן-שאל אותו הבר
  "?רוצה גם בשבילי
אני לא מזמין אותך "ענה אותו אחד 

  "...ן מכותכשאתה שותה אתה נות, יותר
  

 אנשים ראו שק של אגוזים נופל 2
לקחו את השק והחליטו לחלוק , ממשאית

  .ביניהם
כדי שאנשים לא יראו אותם הם נכנסו 

 אגוזים 2שמו , עלמין-לחלוק בחדר בבית
כדי שאם יבוא , עם שרוך על הדלת

מישהו ישמעו את האגוזים ויקפלו את 
  .השק

  .והחלו לספור
ן עבר במקום העלמי-שומר בית, והנה

אחד , אחד בשבילי  "-ושמע קולות 
  "...אחד בשבילי אחד בשבילך, בשבילך

רץ השומר נבהל אל הרב וסיפר לו 
שיש שתי רוחות שרוצות לקחת נשמות 

  !ולחלוק אותם בניהם
מיהר , הרב שלא האמין למשמע אוזניו

. ביחד עם השומר לראות את המחזה
ובאמת הוא שומע מעבר לדלת של חדר 

" הרוחות"העלמין את שתי -בית
אחד לי , אחד לי ואחד לך"שאומרות 

  "ואחד לך
?' מה עושים'הרב החל להרהר בליבו 

  ?'איך עושים כאן תיקון'
  ...השומר החל לרעוד מפחד

בינתיים שתי האנשים 
זהו  "-שבחדר סיימו לספור 

  .אמרו שניהם" גמרנו עם כולם
והרב שמעבר לדלת שומע 

  ...בחרדה
אמר אחד לחברו " רגע, רגע"

  "...?מה עם השתיים שבדלת"
  

 

, פעם אשה ערביה אמרה לבוס שלה
  "!אני רואה מהחלון כבשה, בוס"

, זו לא כבשה, פטימה: "אמר לה הבוס
  "... זו מראה-וזה לא חלון . זו פרה

 

  ,אחד בא לבר וביקש בירה
  " שקל3זה עולה : "מן-אמר לו הבר
, זרק שקל אחד לשם,  שקל3תפס האיש 

  ...שקל לשם ושקל לשם
כי רצה להישאר , מן התעצבן ושתק-הבר
  .נחמד

 שקל וזרק 3האיש לקח בירה ב, גם למחרת
  .מן שתק-ושוב הבר, לכל הכיוונים

והפעם שילם עם ... ולמחרת הוא שוב בא
מן -מיד לקח ממנו הבר...  שקל5מטבע של 

הביא לו בירה וזרק שקל לשם ,  שקל5את ה
אמר ..." העודף שלךהינה  "-... ושקל לשם

  .מן בהתנצחות-הבר
תביא : "זרק לפינה שקל, האיש חייך
  "...לי עוד בירה

אצל המן " מעמד האישה"מהו 
  ?הרשע

ארבעת הבלטות שליד : תשובה
  ...הכיור

  ?שלה" השקפת עולם"ומהו 
  ...החלון של המטבח: תשובה

 

  :סבא ישראל

 זה מספיק ,נ נח נחמ נחמן מאומןרק להגיד "
לחדש , להחיות אותנו, לנו לרפאות אותנו

  .אותנו
  !הוא עושה אותנו חדש לגמרי

עוברים , איזה יסורים, זה צעראם יש חס ושלום אי
אז תכף להגיד את השם הקדוש , איזה דבר לא טוב

 !מספיק – נ נח נחמ נחמן מאומן –הזה 
הוא מהפך הרע , זה רפואה וכפרה והכל

 " לטוב

 ַנַנְח    ישישישיש, , , , וך השםוך השםוך השםוך השםברברברבר

מה ההוכחה לכך 
שהגזר בריא 

  ?לעיניים
פעם ראית : תשובה

  ...?שפן עם משקפיים
 

  קניבל ילד בא לבית וביקש דני
  .אין דני יש יוסי: ענתה אימו

 

גנבו לי את ההגה ואת "אחד התקשר למשטרה 
  !"ועוד מלא דברים, המערכת

רים וראו אותו ליד מסיבת יער יושב הגיעו שוט
  ...במושב האחורי של מכוניתו

 

, "אגד"שמן אחד התלונן ב
שבכל פעם שהוא מגיע 

למושב האחורי הנהג צועק 
  "ממריאים"

אמר לו המנהל שהוא מכיר 
אחד שבכל פעם שהיה עולה 

לא "לאוטובוס הנהג היה צועק 
  "אני עמוס, לעלות יותר

אביב -למה הקימו בתל
ודה למען הגבר אג"

  ?"המוכה
כי יש שם אוהדי כדורגל 

, בי-מכה"שתמיד צועקים 
  ..."בי-מכה, בי-מכה

ישר כח לחברים הטובים שקוראים את 
שתמיד אומרים שהעלון הוא טוב בגלל , העלון

זה ממש מפרגן ונותן חשק לא , בדיחותה
  ...לכתוב דברי תורה

 

  :אברך אחד אמר לחבירו
, אם בעזרת השם אתעשר

 אעזוב את הכולל ואלמד תורה

  :עשיר העמיד את עירו לפני אתגר
אותו מי שיקפוץ מההר אל הנהר ויעבור 

  . ותיק מלא בשטרות, ולוו, וילה:יקבל, בשחיה
בניסיון להצליח , נאספו כולם על ההר

  .אבל לא העיזו לקפוץ, במשימה
נוחת ישר לנהר , לפתע רואים אחד באויר

  !ושוחה את כולו
והוא , מיד ניגש אליו העשיר והציע לו מגבת

העשיר ניגש . הציע לו לשתות ולא רצה. לא רצה
הציע .  הציע את הוילה ולא רצה-ישר לעניינים 

הציע גם את התיק עם . גם את הוולו ולא רצה
  .השטרות ולא רצה

  ?שאל העשיר" ?מה אתה כן רוצה, טוב"
וצה לתפוס את זה שזרק אני רק ר: "ענה לו

  ..."!!אותי לנהר

 

גרוזיני פגש 
בראש "בחבירו 

שלך לשחק איתי 
  "?שב בש

השיב לו 
  : החבר

למה "
בראש 

,? שלי
בראש 

  !"שלך
 



  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

כל העולם לא  '-  לומר כי צריך כל אדם"
  'נברא אלא בשבילי

צריך אני ,  כשהעולם נברא בשבילי- נמצא 
,  בתיקון העולם- לראות ולעיין בכל עת 

  ".ולהתפלל בעבורם, ולמלאות חסרון העולם
  ]'ן ה" ליקוטי מוהר–רבי נחמן [
  

לפתע , עורך דין קנה יגואר חדשה
  .התנגשה בו משאית

דין מהיגואר וצעק על -יצא העורך
איך "נהג המשאית צעקות רמות 

אתה יודע כמה שילמתי ? אתה נוהג
  ".?!על המכונית

כל , גידת"אמר לו הנהג משאית 
?, מה שמעניין אותך זה רק הכסף

אתה אפילו לא שמת לב שנקטעה לך 
  !"היד

דין על ידו הקטועה -הסתכל העורך
  "…הלך הרולקס, אוי ואבוי"וצעק 

ראש 
הממשלה הגיע 

לבקר בבית 
  .משוגעים

שאל אותו 
משוגע אחד 

  "?מי אתה"
אני "ענה לו 

ראש 
  "הממשלה

 לואמר 
, כן" :עהמשוג

גם אצלי זה 
  ..."ככה התחיל

 

מעשה שהיה 
  :בכורדיסטן

זקנה התלוננה 
במשטרה שגנבו 
ממנה תיק מלא 

  ,בכסף
המשטרה תפסה 

חמישה חשודים 
והעמידה אותם 

  "מסדר זיהוי"ב
הכניסו את הזקנה 

  לזהות
קפץ אחד 

זו : "החשודים ואמר
  !"...היא

בדיחה שאפשר לספר לסבתות שיספרו בקופת 
  :חולים

אחר כך , אחד נכנס למסעדה ויצא עם כפית
אחר כך שוב נכנס , שוב נכנס ושוב לקח כפית

  ,ולקח כפית
, תגיד לי ":א אליו ושאל אותובעל המסעדה יצ

  "?מה אתה עושה
כל עשר דקות 'הרופא אמר לי : "השיב לו

  "'כפית

 

באיראן הגיע אחד לרופא לבדיקת 
  ,סוכר

יש לי בשורה רעה "אמר לו הרופא 
  "ובשורה טובה

  ורותהאזין המטופל לבש
צריך לכרות לך : הבשורה הרעה"

יש : והבשורה הטובה היא! רגליים'ת
  ..."קליינט לנעלים שלך

 

אחד הלך ברחוב 
ועישן סגריה ארוכה 

  ,מאוד
כי הרופא אמר לו 
  ...להתרחק מסגריות

 

ַמעִתי": מספר רבי נתן ּׁשָ ַפעם ְ ַׁשֶ  ָהָיה ִאיׁש , ַאַחתּ
י לֹוֵמנו קֹוֵבל לפני- ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ  ]רבי נחמן [ּׁשְ

ּ על ֶחְסרֹון ַפְרָנָסתֹו-  דוְמא ַ.  
נו ַמרָא ְֵאיִני יֹוֵדע ֵאיך ֵיׁש ָלֶכם ֵלב : ל"זּ לֹו ַרּבֵ ַ

ֶזה ל אֹוִתי ,ּכָ ַהְבֵלי ְלַבְלּבֵ   ?ּ ַהֶזהעֹוָלם ּבְ
הֹוֵלך יֹוָמם ָוַלְיָלה  ִמי ׁשֶ ְֲהלא ֲאִני דֹוֶמה ּכְ ּ

ר ְדּבָ ּמִ ְדּבָ, ּבַ ׁש ַלעׂשֹות ִמּמִ ְֲוחֹוֵתר וְמַבּקֵ ּר ִיׁשובּ ּ .  
ם  ָכל ֶאָחד ִמּכֶ י ּבְ ָמָמה ֵמֵאין  - ּכִ ר ׁשְ ִלּבֹו ִמְדּבַ ּבְ

ב ם ָמדֹור , יֹוׁשֵ ִכיָנהְוֵאין ׁשָ  ַוֲאִני חֹוֵתר ,ַּלׁשְ
ָכל עת ַלעׂשֹות ֵאיֶזה ִתּקון וָמקֹום  ׁש ּבְ ּוְמַבּקֵ ּ ּ ֲּ ֵ

ִכיָנה ם ָמדֹור ַלׁשְ ְלַבְבֶכם ִלְהיֹות ׁשָ   ּּבִ
ה  ּמָ ֲ ְצִריִכין ַלעׂשֹות ֵמִאיַלן ְסַרק ֹותְיִגיעֲהלא ּכַ

ִלים ָיִפים וְראוִיים -  ָעב ּנו ּכֵ ּ ַלעׂשֹות ִמּמֶ ּ ּ ֲ
ִמיׁש ָאָדם ה ְיִגיעֹות ,ְלַתׁשְ ּמָ ַ ָלֶזה עד ְצִריִכין ּכַ

ִנין אֹותֹו  ִרין אֹותֹו וְמַתּקְ ַסְתִתין אֹותֹו וְמַנּסְ ּמְ ּׁשֶ ּ ּ
ִריִכי ִלים ַהּצְ ָאר ּכֵ ַמעָצד וִבׁשְ ּּבְ   .ן ָלֶזהֲ

ׁש מֹו ֵכן ַמּמָ ע ְיִגיעֹות ,ּכְ ֵאּלו ָצִריך ֲאִני ְלַיּגֵ ַ ּכָ ְ ּ
ם ַלעׂשֹות עּמֹו ֵאיֶזה  ל ֶאָחד ִמּכֶ ִֶאת עְצִמי עם ּכָ ֲ ִ ַ

ִּתּקון ּ,  
ֲהָבִלים  ִלין אֹוִתי ּבַ הְּוַאֶתם ְמַבְלּבְ ֵאּלֶ   ”.ּכָ

  ]רמן "חיי מוהר[

 

מעשה באשת טרוריסט שבכל פעם 
שהייתה צריכה להוציא את העובר בשעת 

או על , היה העובר יוצא בטיל ונמרח, הלידה
וכך היה בכל לידה . הקיר או על הרופאים

  .ולידה
בפעם האחרונה הם הזמינו את השוער של 

הוא הזמין את . כדי שיעצור את העובר, סכנין
עמדת הפנדל העמיד אותה ב, האשה למגרש

  "תלחצי, תלחצי"וכל המשפחה עודדו אותה 
, העובר יצא בטיל… והנה הגיע הרגע

חיבק אותו חזק , השוער זינק ועצר אותו
  בזרועתיו 

הנחית , צעק השוער" כולם לעלות, קדימה"
את העובר על רגלו ובעט אותו לעבר הצד 

  … השני של המגרש

 

  :פרסום בלעדי, מעשה שהיה בעזה
למשפחה של טרוריסט דתי 

מפורסם נולד ילד רק עם ראש בלי 
  ...גוף

, החליטו ההורים לגדלו איך שהוא
הרי בלאו הכי יעשו אותו , רק ראש
  ...שהאיד

הם הסתירו אותו , וכדי שכל הכפר לא ידע
בקומה העליונה בטענה שהוא מקורר 

  .וכדומה
ה מיוחדת גילו שיש תרופ, לימים

רכשו אותה המשפחה , שמצמיחה אברים
  ,ונתנו לילד ממנה

ולאחר עוד חודש , תוך חודש גדל לו יד
לאחר עוד חודש גדל רגל ולאחר , גדל עוד יד

  .עוד חודש גדל עוד רגל
ההורים שמחו מאוד והתחילו להוריד אותו 

   .לקומה התחתונה כדי שישחק לידם
הגיע לביקור פתע השייח , יום אחד

מיד החביאו ההורים את הילד , דולהג
  .והכינו לשייח כוס קפה. בשירותים

  הלך לשירותים , לאחר שהשייח שתה
  לעשות את צרכיו 

לאחר שניה יצא השייח בבהלה וקרא 
? מה קרה, אל תשאל "-הבית - לבעל

הלכתי להתפנות וראיתי שיש שם 
איזה מזל שמיד , עכביש כזה ענק

  "...המים עליו את -הרגתי אותו הורדתי 
 

משרד העצבות הנפיק 
  :מדבקות חדשות

אם נפלת ושוב "
נפלת סימן שמעולם 

  ."..לא קמת
אם נפלת כמה "

מה הסיבה , פעמים
  "?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

 אכלת -תן חיוך "
  "אותה

עוד אחד שחושב "
  "שהוא צדיק

ה /ה עוד תהי/את"
  !!!"ת/חרדי

 

שמחה שמחה שמחה שמחה 
גדולה גדולה גדולה גדולה 
    להיותלהיותלהיותלהיות

 ַנַנְחבבבב
        

איך 
עוזרים 

להמן 
להרוג 

את 
  ?עצמו

אומרים 
לו שיש 

לו לב 

 זהב

  מי יודע
אים איך קור

  ?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
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

שכל צבא ארצות הברית : הידעת
  ?וק אחד קטן'מפחד מג

קד כי כל החיילים מפחדים מהמפ
והמפקדים מפחדים ממפקד , שלהם

הפלוגה והמפקד פלוגה מפחד 
ל מפחד "ל והרמטכ"מהרמטכ

  ...וק אחד קטן'מאשתו שמפחדת מז

 

  .זרקו על אבא אבן
הפנס של גולדה 

ושל יעקב הכי , מאיר
  .מאיר

  'פיק'עשו לצביקה 

 

  ,שני מרוקאים נפגשו
  ?,"בש-בא לך לשחק איתי שש: "אמר אחד לחברו

בא נריב , ןאין לי הרבה זמ, שמע: "ענה לו השני
  ..."כבר עכשיו

 

 יתברך יכול להוכיח אותנו השםכי רק .."
  ,ברחמים

כי הוא מוכיח אותנו בבחינת התוכחה של 
עד , שעל ידי זה זוכין לתשובה שלימה, משה

  , נתהפכין לזכויותשהעונות
, ]של השם [ הצדיקים המתדבקים במדותיווכן

הם לבד יכולים  - ויודעים חסדי השם יתברך 
של  כי הם מוכיחים בבחינת התוכחה ,להוכיח

  "' מוסיפין ריח טוב וכוזה שעל ידי ,משה
  ]'ז' ליקוטי הלכות ציצית ה[

 יו  יויו  יויו  יויו  יו        ַנַנְח     א  גיטןא  גיטןא  גיטןא  גיטן

ה את המן הרשע רא
מרדכי היהודי קופץ על 

: בור ביטחון וצועק
"12 ,12"  

מה אתה : "שאל המן
  ,"?עושה

" בא אני אראה לך"
  ענה מרדכי
ומרדכי , המן ניגש

פתח את מכסה הבור 
  ...וזרק אותו לשם

  :קפץ וצעק
"13 ,13 "  

 

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

  !" שר הפנים":ענה להם

שאם אדם בירך , יש הלכה[
ברכה ", ברכה בטעות

 :אז צריך לומר מיד, "לבטלה
ברוך שם כבוד מלכותו "

  "]לעולם ועד

שתים שחזרו בשאלה 
שתו , לפני כמה ימים

  ,במסבאה
אחד מהם ברך ברכת 

  "שהכל"
שכחת : "אמר לו חברו

מה קרה ! ?שחזרנו בשאלה
  !"?אתה מברך

: הראשון ומיד אמרנזכר 
ברוך שם כבוד מלכותו "

  "...לעולם ועד

 
  :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
ה לא עסק והחליט בעל המסעדה ראה שז

למחרת בישל תבשיל מיוחד : לעבוד עליו
לקח את הגרביים של המנקה והכין : במינו

  ... ממנו מרק
נכנס אותו האיש הריח את התבשיל ואמר 

  "...?מה סעיד עובד כאן: "בפליאה
 

, היה אחד
שכשאשתו הייתה 

מתקשרת אליו היה 
 :תמיד אומר לה

  "אני נמצא בכולל"
עד שיום אחד 

 לה שהוא סיפרו
מסתובב בטיילת 

בדיוק בזמנים שהוא 
אומר לה שהוא 

  .בכולל
: זעמה אשתו

, לפחות אל תשקר"
למה אתה אומר לי 

  "?שאתה בכולל
לא : "ענה לה

ל "כי בכול, שיקרתי
ה 'ין כ'ת ב"זה ר

  "...ומד'א ל'כה ל'ו

 

והחל לנסות " למדן"חסיד ברסלב פגש 
  ,לקרב אותו לדרך של רבנו

  .'ורבנו אומר כך וכו, מר כךאמר לו שרבנו או
למה אתה לא מדבר על : "התרעם הלמדן

  "'וכו? על יראת שמים? השם
, אתה רואה, הא: "ענה לו החסיד

זו סגולה להיזכר , כשמדברים על רבנו
  "...בהשם

 

  שלמה ארצי הלך לחנות רהיטים
ראה פינת אוכל יפה והחל לשיר 

כמה זה , עולה לנו, עולה"למוכר 
  "...עולה לנו

, המוכר שהכיר את שלמה ארצי
נתן לו מחיר יקר , שלא חסר לו כסף

  "חמש אלף דולר "-
אז שלמה ארצי המשיך לשיר 

  "...בגוף שלי צמרמורת"
  

 

פגש את חמותו ' א
בשדה תעופה בביקורה 

  ,המפתיעה בארץ
כמה זמן : "שאל אותה

את מתכננת לשהות 
  ,"?אצלנו

ענתה לו החמה 
, לא יודעת: "בנימוס
  ..."פי הענייןנראה ל

אפילו לכוס קפה , המ"
  " ?לא תישארי

  

 

איך קוראים לזה שאוכל 
  ?במסעדה

  .סועד
ואיך קוראים לבעל 

  ?מסעדה
  .מסעדן

ואיך קוראים 
  ?למנקה מסעדה

  ...סעיד

 

מיסיונר אחד נהג מידי 
פעם ללכת עם חיוך על 

הפנים בשביל לרחק אנשים 
  ,לנצרות

יום אחד דפק על דלת 
וחייך של חסיד ברסלב 

  ,אליו
תפס אותו החסיד 

  ,והחטיף לו מכות
ומאז יש לו תמיד 

  "...הפנים-על"חיוך 

ַַפעם ַאַחת" ַאל את,ּ ֵני  רבי נחמן ׁשָ  ֶאָחד ִמּבְ
עוִרים  יםַּהּנְ ַטּנִ   '?ְֵאיך ְלִהְתּבֹוֵדד' :ַהּקְ

ד אֹותֹו לֹוַמר ִלְפֵני ַה  –ברך  ִיְתשםְוִלּמֵ
ל עֹוָלם ' י ֲהִיָתֵכן ' ּ ְוכוָעַלי ַרֵחםִרּבֹונֹו ׁשֶ ּּכִ

ַיעְברו ָיַמי  ּׁשֶ ַ ֶזהֶהֶבלּבְּ ך , ּכָ ִביל ּכָ ׁשְ ְ ְוִכי ּבִ

  .'ְּוכו' ּנֹוָצְרִתי
ך- ַאַחר ֵאיֶזה עת,ְּכָ ָ עַמד ֶזה ָהִאיׁש ַאַחר ,ֵ ּבְ

נו ְתֵלי ַרּבֵ ַמע, ל"ז  נחמןּּכָ נוְוׁשָ ַרּבֵ   נחמןּ ׁשֶ
עְצמֹו ל"ז ם  - ַ ּבְ ַפך ֶאת ִלּבֹו ִלְפֵני ַהׁשֵ ּׁשָ ְ

ֵאּלו ִדּבוִרים ּכָ ַרך ּבְ ִּיְתּבָ ּ ְ"  
  ]רלטן "י מוהרחי[

 

כנסת של אנשים -מעשה שהיה בבית
היו , שעל כל הלכה הנאמרת, פשוטים
רבי חנניא בן " ואומרים נעמדים

  ".קדיש"ואומרים מיד " 'עקשיא וכו
פעם אחת נזדמן למקום תלמיד חכם 

לא טוב לעשות , רבותי: "והעיר להם
כי לא על כל הלכה צריך להגיד , !כך

  "קדיש
: הכנסת ושאלו-ניגש אליו גבאי בית

  "?זו הלכה, מה שאתה אומר"
ענה התלמיד " בודאי שזו הלכה"

  .חכם
רבי ", "חזק וברוך"כולם מיד נעמדו 

יתגדל ... חנניא בן עקשיא אומר
  ..."ויתקדש

 

הכריחו , משטרת ישראל בבהלה
אותם לחפש את רון סלע ביערות 

ובשעת חצות לילה הם , של צפת
היו אלו כמובן [. שמעו קלות של אריות

  ]חסידי ברסלב מקומיים

 

לפתע רואים שור , שני שיכורים הולכים ביער
, אחד עלה על העץ. זועם רץ לכיוון שלהם

זה שעל העץ , השני הסתובב סביב העץ
תעלה לעץ , מה אתה עושה:"קרא אליו

מה אתה : "ענה לו, !" מתקרב אליךרשוה

 " עקפתי אותו בשלושה סיבובים, דואג



עסק "עבריין אחד פתח 
-ובכל פעם שמס, "זעיר

אליו שידווח על הכנסה שלחו 
היה מדווח ומשלם , הכנסותיו

  ...כראוי
 איך יתכן -אלו תמהו 

כך -שאחד כזה משלם כל
  ?יפה כל חודש וחודש

-החליטו לנסות לבקש ממנו פי
אלף - דרשו עשר– עשר מהרגיל

  ?לראות מה יעשה זה... שקל
בוקר אחד מגיע אליהם 

העבריין למשרד עם 
זרק , מכונת זיוף כספים

הפעם : "צעקאת המכונה ו
אין לי כח , נמאסתם עלי

אם אתם רוצים , לצלם עוד
 !" תצלמו בעצמכם-

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תגובות הציבור לכישלון 
  :המלחמה

אם אריק שרון : ליכודניק
זה לא היה , היה בהכרה

  ...הקור
אם הרב כדורי : ק"שסני

זה לא היה , ל היה חי"זצ
  .!קורה

אם הייתי : חסיד ברסלב
זה לא היה , צועק על זה

  !קורה

 

בזמן מלחמת [כמה הודעות לתושבי הצפון 
  ]:2לבנון 

יש , כשקונים ביצים לכבוד שבת* 
  .לדאוג לכסותם היטב

מומלץ לצאת מהבית עם מטקות * 
המטקות בשביל להכות , ומצפן

ן את והמצפן בשביל לכוו, בקטיושות
  .הזריקה לכוון לבנון

מבצע מיוחד בכל מקומות הנופש * 
...  צימרים במחיר של צימר אחד5: בצפון

הצמרים ממוקמים אחד ליד השני [
אז יהיה ניתן מיד , למקרה של מתקפה

  ]לעבור לצימר אחר
  יש דירה בצפת במחיר פצצה* 
עליה במחירי הצימרים והדירות * 

וני לכאלו שאין להם שום כיו, בצפון
  ...אויר
, ושאל, אחד התקשר לדירה בצפון* 

: ענו לו,  חדרים להשכרה5אם יש להם 
מצטערים נשאר לנו רק חדר אחד 

  ...בבית

 

, אגודת צער בעלי חיים
מבקשת את עזרת ציבור 

  :המתבודדים ביערות
להודיע ולהזהיר את כל 

הפרות והשוורים 
שלא , שבהרים והיערות

יסתובבו בשיחים אלא 
שמא יש , ליםרק בשבי

בשיחים איזה קטיושה 
  .שלא התפוצצה

, אתה לא מקבל פרגון
לא מעריכים אותך 

  ?מספיק
, בחר לך פינה שקטה

קח איתך לשם כמה 
תפתח , בקבוקי סודה

בקבוק ותסגור ושוב 'ת
 -ותהנה מה, תפתח

  ...פישששש
ואם אין מספיק כסף 

תוכל לשבת ליד , לסודה
מומלץ [תחנת אוטובוס 

עם הרבה תחנה פעילה 
תעצום את העיניים ] קוים

 דלתותותאזין לפתיחת 
, האוטובוסים ולסגירתם

  פישששש-ותהנה מה

 

אללה בתגובה רנאס
בין "לביטול חופשת 

תקופה בה [" הזמנים

מטיילים תלמידי ישיבות 
  ]:בצפון והגליל

במלחמת המפרץ של 
תהילים נגד "סאדם היה 

ואני שלחתי טילים , "טילים
  ...נגד טיולים

  

  : הגמרא אומרת
היה פותח במילי ] שם של רב בתקופת האמוראים[רבא 

  .לפני שהיה אומר דבר הלכה] אומר בדיחות[דבדיחותא 
ענה , כאשר הראו גמרא זו לאברך רציני שמתנגד לבדיחות

  :ואמר
ולא התכוונה לזה , הגמרא התבדחה כשסיפרה זאת

  ...ברצינות

פעם אמר המשגיח של הישיבה לאחד 
  :דיםהתלמי

  . י לוקח שעה"ללמוד דף גמרא בלי רש"
  , י אפשר שעה וחצי"גמרא עם רש

גמרא עם תוספות אפשר ללמוד שלוש 
  . שעות

  .גמרא עם שאר מפרשים לוקח עוד שעה
אבל גמרא עם דברים בטלים אפשר ללמוד 

  "...כל היום

 

שדכנית ניסתה לשדך 
בחור מוצלח שמתגורר 
בצפון עם בחורה מבני 

  ,ברק
: אמרו לה הוריה

מצטערים אנו לא מעוניינים 
  ...בבחורים מבתים הרוסים

 

בקשה חסרת תקדים 
של חסידי ברסלב 

, המתבודדים ביערות
קרן [ל "הוגשה לפני קק

  ]:קימת לישראל
לפעול למען התקנת 

חדרי מיגון ביערות שליד 
  .צפת ומירון

  

 

  זהזהזהזה צצצצ זהזהזהזה

סטיקרים מיוחדים בהוצאת 
  ":צבותמשרד הע"
  ,"?מה יצא ממך"
למה לא רואים תוצאות "

  ,"?ממך
אז למה , אם אתה רוצה"

  ,"?אתה לא עושה
זה , זה שאתה מחייך"

לא אומר שאתה 
  ,!"שמח

מה עשית שאתה כל "
  ,"כך שמח

אם אתה מתקן סימן "
  ,!"הוא שקלקלת

  ,"החיים שלך בזבל"
  ,"אתה מקח טעות"
השמחה שלך גורמת "

  ".לנו להיות עצובים

 

: שכנזי טען בפני מרוקאיא
כל הרחובות בארץ , תראה"

אין , על שמם של אשכנזים
  "מקרואים

מה אתה : "ענה המרוקאי
תראה כמה צירים ?, אומר

, מרכזיים יש בכבישי הארץ
: שהם על שמם של מרוקאים

שרון מחלוף ה, מחלוף הגיא
 "' וכו

  ,ּ ַיֲאִמין ְלָכל ָדָברֶּפִתי יֹוֵתר ִלְהיֹות טֹוב"
ְּדַהְינו ְלַהֲאִמין ֲאִפּלו ּ ֵדי ְלַהֲאִמין ּ ָקִרים ּכְ טוִתים וׁשְ ׁשְ ּ ּבִ ּ

ָהֱאֶמת ם ּבְ ְהיֹות .ּגַ לֹוםּ ְוִלְכפָֹחָכם ִמּלִ ּכל ַחס ְוׁשָ , ר ּבַ
ְּדַהְינו ִלְכפֹ ּ ָקִריםּ טוִתים וׁשְ ׁשְ ּר ּבִ ה - ְיֵדי- ַ ְועלּ ֲֶזה ַנעׂשֶ

ָהֱאֶמת  ם ּבְ לֹוםַחסַּהּכל ֵליָצנות ֶאְצלֹו ְוכֹוֵפר ּגַ    ְוׁשָ
עה " ע ׁשָ ל ָיַמי ְוַאל ֶאְהֶיה ָרׁשָ ֵרא ׁשֹוֶטה ּכָ ֶאּקָ ָומוָטב ׁשֶ ּ ּ

קֹום   "ַאַחת ִלְפֵני ַהּמָ
  ]ג"קן "שיחות הר[

 

זהירות כלב : " חצר וראה שכתוב על השעראחד עבר ליד
  ,"בחצר

  ]כלב קטן[ר 'הסתכל וראה שיש שם פינצ
  "?זה כלב שצריך להיזהר מימנו: "פנה לבעל החצר ושאל אותו

אני רק מבקש שיזהרו לא לדרוך , לא: "ענה לו בעל החצר
  "....עליו

  

יש צדיקים שניזונים : נחמן אמר' ר
  .שהם אוכלים אותיות, מהחכמה

ב יש גם אנשים ברחו: אמר אחד
ויטמין ,  ויטמין בי–שאוכלים אותיות 

  ...ויטמין די, סי

 

אנחנו דומין כמו מי ]: נחמן' ר[אמר "
ומי שאינו , והעולם מרקדין, שמנגן

ן היא פליאה מבין ושומע את הניגו
בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם 

כך היא הפליאה אצל העולם , מרקדין
  ..."על מה אתם רצים אחרי

  .ז"ן קנ"חיי מוהר

 

המורה אמר לאבא באסיפת 
הראש של הבן שלך : "הורים

  !"הוא רחפן, בעננים
תמיד רציתי , ה"ב, יופי: "האבא

  "שהבן שלי יהיה טייס

 

  ַּנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן

חוטפים מתקשרים להמן ומבקשים 
שאל אותם . דמי כופר עבור בנו

יש לו סמיכה ?, יש לו אוכל: "המן
מרגיעים " כן" "?חמה בלילה

, יופי: "אמר להם המן" החוטפים
  "אתם יכולים לקחת גם את אחיו

 

  ולגד



איזה בן , וואי "-פטימה עלתה לאוטובוס ביחד עם בנה והנהג החל לבייש אותה 
  "אני לא יכול לראות אותו, תכנסו פנימה בבקשה! מכוער יש לך

  .והחלה לבכות בכיות נוראות, רה פנימהפטימה מיה
  :החל לנסות להרגיעה, אחד שישב שם

אולי ? אולי מטפחת לנגב את הפנים? את צריכה משהו? מה את בוכה גברת"
  ..."?בננה לקוף

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        באבאבאבא  סבאסבאסבאסבאהכי  הכי  הכי  הכי      ַנ ַנְח
רמי וסמי היו זרוקים ברחובות והרבו -עבו

  .לשתות ביחד במסבאות לונדון
 סמי נהג ברכב -א "לאחר שנים נפגשו בת

רמי היה זרוק ברחוב ונודף ריחות של -חדש ועבו
  .בירות

  "?סמי, מאיפה לך הרכב"
התחלתי , ר שנתיים שאני לא שותהכב, אחי"

אני מציע לך לשקם את , לעבוד ולחסוך כסף
  ".רמי אחי-אבו, עצמך

לסמי היה רכב , לאחר כשנה שוב נפגשו
, רמי עדיין זרוק ברחובות-מרצדס חדשה ועבו

אני רואה שאתה מסתדר , כל הכבוד לך סמי"
  "יפה
תעשה משהו עם , אחי, ומה יהיה איתך"

  .אמר סמי!" עצמך
סמי היה עם , אחר כשנה שוב נפגשול

רמי עדיין זרוק -ועבו, לימוזינה יוקרתית
אתה לא , רמי-מה יהיה איתך אבו. "ברחובות

  " ?...רוצה להתחיל לחיות
, סמי נהג בלימוזינה שלו, לאחר כשנה, והנה

הוא מסתכל , ולפתע רואה מסוק חדש חג מעליו
  !רמי-הוא רואה את עבו? ואת מי הוא רואה, טוב
איך הצלחת להשיג מסוק כזה , רמי-עבו"
איך הצלחת לעזוב את השתיה ולהשתקם ? יקר

  .צעק סמי לעברו" ?כל כך יפה
-ענה לו עבו!" לא עזבתי את השתיה, סמי"
  .רמי
שאל " ?אז איך הצלחת לקנות כזה מסוק"
  .סמי

החזרתי למכולת את כל : "רמי-ענה לו עבו
  ..."הבקבוקי בירה ששתיתי

 

פעם תפסו נרקומן במכס 
פתחו , שזכה להיות באומן

את התיק וראו מלא 
  מריחואנה

  שאלו בתקיפות" ?מה זה"
  ...השיב" זה נע נע מאומן"
  

בפרוזדור : מקרה דומה
לחדר חקירות ישבו נרקומן 

  וחסיד ברסלב
לפתע הוציא הנרקומן סמים 

  תחיל לשאובוה
קלטו אותו שוטרים וקפצו 

  !"מזה זה, הלו"עליו 
הסתכל הנרוקמן על החסיד 

  "...זה טבק מאומן: "ואמר
 

פעם שמעו 
ברסלבר תימני צועק 

!! 5ְל5ַואד'ַג"ביער 
ולא !!" 5ְל5ַואד'ַג

? הבינו מה הוא צועק
כי אין מילה כזו 

  …בתימנית
, כשהצעקות נמשכו

  התקרבו אליו
חז ראו שהוא או

ליקוטי "בספר 
ועיניו " תפילות

ממוקדות במילה 
 –הצילו " [גיוואלד"

 …]באידיש

קנה מכונית פרארי חדשה  , ב"יק מארה'ז
  ?האם צריך מזוזה במכונית:  והיה לו ספק-

והלה השיב שאין צורך , שאל לרב החרדי
  .להתקין מזוזה

יק לא התיישב בדעתו והלך לרב 'ז
הלה , הציג בפניו את שאלתו, "פושר"

 -ביקש ממנו שיתן לו לעשות סיבוב באוטו 
חרש את כל העיר ובסוף היום השיב 

  .לשאלתו שאין צורך להתקין מזוזה
ק חשב שהרבנים הקודמים מקילים 'זי
 -והלך לשאול את הרב הרפורמי , מידי

  ?האם צריך מזוזה בפרארי
 "..?מה זה בכלל מזוזה: "הלה השיב לו

 

ָהע"... ִוְכָבר ָיַדעָת ׁשֶ ְּ ר הוא ָהָרצֹוןיּ   ,ּּקָ
ה ָלֵאלּ וְת ּ ְוַאָתה ,ד ְרצֹונֹות טֹוִבים ַוֲחָזִקים ְמֹאְָלך ֵיׁש -  ִהּלָ

ה ְלטֹוָבה ֶהם ַהְרּבֵ ֵפֹועל ּבָ ַרך,ּ ם ִיְתּבָ עְזַרת ַהׁשֵ ְ ּבְ ּ ֶ .  
ם ך ַאָתה חֹוֵטף ּגַ ּוְבתֹוך ּכָ ְּ ה - ְ ּמָ ן ּכַ ה ְּדָבִריםּכֵ ְקֻדׁשָ ּבִ   ּ ׁשֶ

תוַכל' ְוַלה ַּהְיׁשועה ׁשֶ ּ עְזַרת ָּ ַרך ִלְלמֹ ַהֶּבְ ם ִיְתּבָ ְׁשֵ ד יֹוֵתר ּ
ה יֹוֵתר ְתִפּלָ   ...ְֲוַלעסֹק ּבִ

ְּוַאף על ִפי ... ִריִכיןַ ּצְ ם ְלַהְמִתין ׁשֶ דֹול ְצִריִכין ּגַ ּ ְזִריזות ּגָ ּ
ה   ”ַהְרּבֵ

  ]ט"מכתב קל. א"מכתבים מרבי נתן זיע[

  

היה יוצא לעיר שבכל יום , מעשה בנפוליון
, לנסות את המלאכות שעובדים בהם בני העם

  .ובכל פעם היה מתחפש לבעל מלאכה אחר
הגיע היום שניסה את מלאכת איסוף צדקה 

   שנורר –
והנה באותו היום הוא חזר לבית מוקדם 

במקום לחזור אחר בצהריים , מידי מן הרגיל
  .הוא חזר ממש בתחילת הצהריים

חזרת מוקדם למה ': שאלוהו בני ביתו
  ?'היום

אם הייתי נשאר עוד כמה ': ענה להם נפוליון
הייתי נסחף לעבודה , דקות לא הייתי חוזר

  '... ולא עוזב אותה-הזו 

ששמע שהיהודים , מעשה בנפוליון
במקוה מדברים על סודות מדינה 

  ...ושבכל יום מתחדשים שם חידושים
, אז רצה לבדוק זאת מקרוב

  .בא למקוההתחפש ליהודי תמים ש
איך שהוא נכנס למקוה הגיע אליו 

תזהר לא לדבר  '–אחד ולחש לו באוזן 
 אמוריש שמועה שהוא , על נפוליון

  '...להגיע למקוה היום
        
  

 

שראה כתוב , מעשה בבעל תשובה
: בסידור שיש לקרוא לפני השינה

והיה עולה , "קריאת שמע שעל המיטה"
  ... קריאת שמעעל המיטה וקורא

  

הוא לקח את סיר , אחתבערב שבת 
ושפך על , שהכינה אשתו] ולט'צ[החמין 
 שיש מצווה :כי הוא ראה שכתוב, כל גופו

  ....לרחוץ בחמין בערב שבת

מינה שליח שיאמר קדיש , אחד שהיה טרוד בעסקיו
  .על אימו במשך כל השנה

וכשניפטר אביו הוא היה באמצע סגירת עסקה 
לכן מינה אדם אחר שישב שבעה , שובה בפריזח

  .במקומו
האם הוא חייב ללכת : ועתה הוא שואל בדחיפות

  ...?השליחאת לנחם 
        

ִּהְתַחְזקות ְִלעְנַין" ּ  
ַדעתֹוָהָאָדםל ְּלַבל ִיֹפ ּ ּבְ ְ  

ְלקוִלים  ֵּמֲחַמת ִרּבוי ַהְפָגִמים ְוַהּקִ ּּ
ְלֵקל על ּקִ יו- ַׁשֶ   ,ְֲיֵדי ַמעׂשָ

  : ְוָאַמר]נחמן' ר [ָעָנה
ְיכֹוִלין ְלַקְלֵקל, ּ ַאָתה ַמֲאִמיןִאם , ּׁשֶ

ן ְיכֹוִלין ְלַתּקֵ ַּתֲאִמין ׁשֶ ּ"  

ברומניה דאגו להשכיר חברת שמירה 
  ...לשעת קריאת שמע

  .אחד הגיע לבית החולים כשצפרדע דבוקה לו למצח
איך אפשר להפטר מהגידול : אמרה הצפרדע לרופא

 ?הזה
  

  .וראה אותו שהוא מעשן, סרטן פגש סרטן אחר
  ...תזהר זה עושה בני אדם: אמר לו

        

גרוזיני שהתעצבן על כך ששכנו הביא תרנגול 
תפס את , 5שמעיר אותו כל בוקר בשעה 

זהו  "– פעמים 4ו התרנגול וסיבב את ראוש
        "...         9כיוונתי אותו לשעה , ו'ביג

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אשתו של חסיד לחצה אותו שיביא לה 
  , במהירות קערה מהשכנה

ובחניה ראה , רץ החסיד כמצוות אשתו
  , את החברים בתוך מכונית

אם ירצה להצטרף אליהם , שאלוהו חבריו
אבל שיבוא , יש להם מקום? יעה לרבילנס

  ! עכשיו כי הם מוכרחים לזוז מיד
  . עלה החסיד איתם אל הרבי

ולפני שהגיע , אחרי שבועיים הוא חזר
לבית נזכר שאשתו ביקשה שיביא לה 

  , קערה מהשכנה'ת
אך , הלך במהירות והביא את הקערה

  ... בכניסה לבית התחלק ונשברה הקערה
זה "בפני אשתו טען החסיד " את רואה"

   ..."!מה שקורה כשעושים דברים בלחץ

        

  .עלה לגג כשבכוונתו לקפוץ, ...גידם בידו רצה להתאבד
  .והנה הוא רואה למטה גידם בשתי ידיים שרוקד ברחוב

אלך לשאול אותו מה מביא אותו , לפני שאקפוץ': חשב בליבו
  '.?לשמחה

ואתה גידם בשתי , ידם ביד אחד ונמאס לי מהחייםאני ג: "ירד ושאל
  ,"?מה נותן לך את הכח לרקוד? ידיים ורוקד

אתה יכול עם , באת בזמן "–ענה לו הגידם בשתי ידיו " אחי היקר"
  ..."את הנמלים שנכנסו לי לתוך הגוףלהוריד היד האחת שלך 

  :לאחר סוכות

רפואה שלמה למי שנכנסו לו * 
  .בעותחתיכות של עץ לאצ

רפואה שלמה למי שנפצע * 
בשעת . [מהלולב של חבירו

הנענועים מומלץ להגן על העיניים 
הם גם , עם משקפי שמש וכדומה

 מפני -ישמשו כהגנה לכל השנה 
חוטי הציציות של השכן לתפילה 

  ].בשטיבלאך
מתי יפתחו קורסים לריקוד עבור * 

בדרך כלל בעלי [? בעלי תשובה
ד תשובה משבשים את הריקו

המסודר של החרדים המנוסים 
  ...]קיה'בקדצ

להשתדל לסלוח לשכן * 
  .שהנחירות שלו הפירעו לישון בחג

אם הילד יתלונן על כך שקנו לו * 
ניתן להסביר לו , לימון במקום אתרוג

לכן יש כאלו [ שלימון מוסיף המון -
ששמים את הלימון בכספת 

  ]…כסגולה

ה את אומרים באמצע תפילת עמיד, למה בראש השנה
הנאמר במשך כל השנה בסוף " עלינו לשבח"אמירת 

  ?התפילה בלבד
ישנם כאלו שממהרים לעבודה , כי במשך השנה: תשובה

במתינות " עלינו לשבח"ומפספסים את אמירת ' וכדו
ויש שמאוד ממהרים עד שהיא נהפכת אצלם , ובניגון

מאחר שמה שאדם עושה בראש , ולכן"... תפילת הדרך"ל
" עלינו לשבח"לכן קבעו להגיד ,  לכל השנההשנה זה סימן

... בתוך תפילת עמידה שאז אי אפשר יהיה לברוח באמצע
  ...ואולי זה ישפיע לכל השנה

עלה , כשהגיע לארץ, עולה חדש
וכשהנהג ביקש כסף אמר , בוסלאוטו

מצטער יא אחי אני לא יודע מה : "לו
  "אבל יש לי ביצה במקום זה, זה כסף

לקח את הביצה , הנהג ויתר לו
  .והעלה אותו

וכך היה , וכך היה גם ביום למחרת
  .במשך כל השבוע

שוב הוא עולה , לאחר שבת מנוחה
מה ... "לאוטובוס והפעם הביא תרנגול

  .נהגשאל ה" ?זה עכשיו
- חופשי-זה , יא אחי: "ענה העולה

  "...חודשי
        
  

דו שכח לברך דו שכח לברךכבו דו שכח לברךכבו דו שכח לברךכבו .כבו . . .. . . .. . . .. . . .        
בצומת נעמדה 

פרארי חדישה 
ובתוכה איש עסקים 

לפתע הגיח , מופרע
הכניס את , ררשנו

 ,ראשו וביקש צדקה
', לא'הנהג סימן 

לחץ על הכפתור 
וגר את החלון סש

  . הגזושם
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 

ת של והגיע למהירו
  ש" קמ250

אבל גם הפעם 
  ... הוא עקף אותו

הנהג פקח היטב 
את עיניו והטה 

והנה הוא , אוזנו
שומע את השונרר 

צועק לעברו 
! השלייקס"

שחרר לי ! השלייקס
  !"את השלייקס

כורדי נכנס לחנות אלקטרוניקה 
" כמה עולה המחשב הזה: "ושאל

אני לא מוכר "ענה לו המוכר 
  ,"לכורדים

לאנגלי ונכנס שוב ושאל התחפש 
: 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"

רק כורדי יכול "ענה לו המוכר 
להצביע על מקרוגל ולשאול כמה 

  ..."שבעולה המח
         

ישראלי שטייל 
ברומניה נזהר מאוד 

, מפני הגנבים
שם לב , כשהוא טייל

ששני רומנים 
הולכים אחריו 

, ומגלגלים חוטים
כשהגיע למלון 

הוציא את הנעל 
וגילה שחצי מהגרב 

  ...שלו פרומה

: מבצע חורף
מי שיחתום 

הוראת קבע 
יקבל , לעלון

שטיח לכניסת 
הבית עם תמונה 

מהודרת 
שימה של ומר

מורנו הרב 
  .א"העורך שליט

         

, גרוזיני שעסק בהריסת קירות
היה בא לקיר ודופק עם הראש 

  . והורס אותו
, פעם אחת ניסה וניסה ולא הצליח

שבצד השני ישן גרוזיני , התברר
  ...אחר כשראשו מונח על הקיר

 

חסיד נ נח ובריסקר 
עמדו ביחד בבית 

  , הכנסת
" נ"החסיד אמר 

  ...ש"סקר אמר והברי
" נח. נ"החסיד אמר " 

.. ש"והבריסקר אמר 
  ..." ש

. נח. נ"החסיד אמר 
והבריסקר אמר " נחמ

  ...". ש... ש... ש"
כשהשלים החסיד את 

נ נח נחמ נחמן "המשפט 
הבריסקר אמר " מאומן

שששש שמעעע  "
  "  ישראל

הגישו , שני חברים נכנסו למסעדה
ת להם שתי קציצות אחת קטנה ואח

הלך ליטול ידיים ' בזמן שא. גדולה
לקח חברו את הקציצה הגדולה 

  . ואכל
זה לא נימוסי לקחת : "'אמר לו א
  , "את הגדולה

" ?ומה אתה היית עושה במקומי"
  ,שאל החבר
הייתי לוקח את "'  ענה לו א

  , "הקטנה
  " זה בדיוק מה שעשיתי, נו"

 
ַַפעם"   : ְוָאַמר רבי נחמןָ ַאַחת עָנהּ

ָללחֹוְלִקיםָעַלי ֵאין    , ּכְ
ךחֹוְלִקיםַרק ֵהם  ה ּכָ עׂשָ ְ על ִמי ׁשֶ ָ ַ.  

י  ר לא ַהחֹוְלִקיםּכִ ָקִרים ֲאׁשֶ ָזִבים וׁשְ ּ ּבֹוִדים עָליו ּכְ ָ
ַעלו על ִלּבֹו ך ְוָכך ָּ ה ּכָ עׂשָ ְ ׁשֶ ְ ֶקַהּכלוָ   ,ר ְוָכָזב ׁשֶ

אֹוְמִרים ֵהם מֹו ׁשֶ ך ּכְ ה ּכָ עׂשָ ֶזה ׁשֶ ְְועל ִאיׁש ּכָ ָ ַ ,
ַוַדאי ָראוי ַלֲחלֹ ּּבְ   ...קּ

עָליו ֵאיָנם ,ִנְמָצא ָללחֹוְלִקיםָ ׁשֶ   , ּכְ
י ִ ִאם ָהיו יֹוְדעין ּגֹּכִ תֹו וַמעָלתֹו ּ ֲֶדל ִצְדָקתֹו וְקֻדׁשָ ּ ּּ
ַוַדאי לֹ', ְּוכו   וָ עָליחֹוְלִקיםּא ָהיו ּּבְ

א  ִהְתַלֲהבות ָרִצים ַאֲחָריו ָּהיוַּרק ַאְדַרּבָ   .ּּבְ
ֵהם ָחְתכו ְוִצְירו ְלעְצָמם ָאָדם :ְוָאַמר ַ ׁשֶ ּ  ְוחֹוְלִקיםּּ
  "ָעָליו
  ]ב"ן קפ"שיחות הר[

 

תמיד יש "
לבעלי מה 

פעם , !להגיד
אחת אמרתי 

סגור את 'לו 
קר , החלון
והוא ' בחוץ

, נו'ענה לי 
ואם אני 

אסגור את 
חושבת 

שיהיה חם 
  !"?'בחוץ



אשה אחת שאלה 
  :את בעלה

עם איזו אישה "
יפה , הייתה מתחתן

  "?או חכמה
האמת : "השיב לה
לא זו ולא , אגיד לך

אני מעדיף רק , זו
 "אותך

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

           
  
  

  
ּ ְלך ְוָחִליָלה ְלך ִמְלִהְתָיֵאׁשָחִליָלה"   ָ   :רו ֵלאמ,ָ

ִַמה יֹוע' ר ּב ַחטֹויל ְלרּ עי ַהְמֻרִבים ֲאׁשֶ ּאָתי וְפׁשָ ַ ּ
ִּהְרֵביִתי ִלְפׁשע ֶנְגדֹו ַ ְָסַגר עַלי ַהֶדֶרך, ּ ּ  ִלי עֹוד ֵאין, ָ

לֹום ָלׁשוב ֵאָליו ִיְתָבַרך וְלעְבדֹוִּתְקָוה ָ ַחס ְוׁשָ ּ ְּ ּ'  
ִּכי לא ָכלו ַרֲחָמיו ְולא ָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסדֹו ִבים ,ּּ ּ ְוַלׁשָ

ְּפׁשוָטה ּ ְיִמינֹו וְפתוָחה ָידֹוּ ּ,  
ע  ּ ְבִהָצְדקֹוְוָחֵפץַּהצֹוֶפה ָלָרׁשָ ּ ִכי ,שםי טֹוב ה כ.ּ

  .ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו
יָבה ֱאלֹ ם עד ִזְקָנה ְוׂשֵ ִּקים ַאל ַתעְזֵבנוַּגַ ַּ.  

ֵּאין ֶפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה ִבְרחֹובֹוֵתינו ּּ.  
ּעיֵנינו ְלָהִאיר ֶצֶדקַעד ָיבֹוא ּגֹוֵאל  ֵ.  

ִקיף על ָכל  ַמִים ַיׁשְ ֱּאֶמת ֵמֶאֶרץ ִתְצָמח ְוַצִדיק ִמׁשָ ַּ ּ ּ
ָרֵאל ְועֵלינו ִּיׂשְ ָ.  

ְֲוִנְזֶכה ֻכָלנו ַלעֹב ּ ּ ּ ּ ֶבֱאֶמת ִבְנעֵרינו שםד ֶאת הּ ָ ּ ּ
ּוִבְזֵקֵנינו ּ ְבָיְפיֹו ֶתֱחֶזיָנה עיֵנינוְֶמֶלך .ּ ֵּ ּ,  

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינו ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָר ּ ּ   ".צֹוןּ
  ]ט"ן רכ"חיי מוהר[

        ַנ ַנְח    פורים, שיהיה לנו

  >---  טוב  עליי ללמד אתכם משהוכמורה
  :כסף יכול

    אבל לא בית חם- לקנות לכם וילה
  אבל לא שינה -ננת לקנות לכם מיטה מתכוו
  .טובה

  .  אבל לא זמן-לקנות שעון יוקרתי 
  . אבל לא ידע-לקנות לכם אנציקלופדיה 

  . אבל לא הערכה-לקנות תפקיד בכיר 
  . אבל לא בריאות-לקנות לכם תרופה 
  . אבל לא חיים-לקנות לכם דם 
הוא יכול לגרום הרבה !!! כסף זה לא הכל בחיים

  !כאב וסבל
י רוצה לחסוך  מכם את כל כאב אנ,    טובמורהכ

  וסבל
 !אני אסבול עבורכם, העבירו לי את כספכם

  

 מולו מבחין  הוא  פתאום ,ש" קמ150אופנוען רוכב במהירות של 
    .בציפור קטנה

 הוא מביט בציפור... הוא מנסה בכל כוחו לבלום שלא לפגוע בה
האופנוען רואה  ! בום. ..אך ללא הועיל,  בוהיא.. הקטנה

עד שהיא נעצרת ללא ,  הציפור הקטנה מתגלגלת על האספלט את
  .תזוזה

האופנוען חוזר על עקבותיו ומוצא את הציפור הקטנה שוכבת 
קונה , הוא מרים ולוקח אותה אל ביתו ,יו נכמריםרחמ .ללא הכרה

, לה כלוב יפה ומניח אותה בתוכו עם מעט מים וחתיכת לחם
  .בתקווה שתתאושש

אך מוצאת עצמה ... הציפור הקטנה אכן מתעוררת ,למחרת
: היא תופסת את ראשה בין כנפיה ואומרת לעצמה. כלואה בכלוב

  ...כנראה הרגתי אותו! אני בפנים! לעזאזל"
        

בחניה הוא פגש חסיד ברסלב עם , איש עסקים קנה פרארי חדשה  
  . סובארו ישנה

כאילו רוצה לומר שיש , חייך האיש בגאווה כלפי החסיד
  ". עולם הזה"לו את ה

, מה אתה מתלהב כל כך מהחיים שלך: "אמר לו החסיד
  ". יש לי שם חדר שינה, תראה מה יש לי באוטו

  ... איש העסקים אכל את הלב
התקשר מיד לסוכן הרכב וביקש בדחיפות שיתקינו לו 

  . במכונית חדר שינה
יצא אל , והנה לאחר זמן הוא רואה את המכונית סובארו של החסיד

. אבל החסיד לא ענה" צא מהמכונית, נחמן, נחמן"המכונית וקרא לו 
  !"  מהמכוניתצא, צא, נחמן, נחמן"דפק האיש בדלת המכונית וקרא 

  , "?מה אתה רוצה: "החסיד הוציא את הראש מהמכונית ושאל
  ".גם לי יש חדר שינה במכונית, תראה: "אמר לו האיש
  "?בשביל זה אתה מפריע לי לטבול: " זעם החסיד

        

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

  !"?המקלחת דלוק

        

ּלו ָכל ַהָצרֹות ְוַהִיסוִרין ְוָהָרעֹות יֲאִפִּכי " ּּ ּ ּ ּּ
לֹום ַחס, ַ על ָהָאָדםםֹוְבִריָהע    ְוׁשָ
ּ ִיְסַתֵכל על ַהַתְכִלית)הוא (ִאם ַּ ַוַדאי ֵאיָנם , ּ ּּבְ

  .ַּרק טֹובֹות ְגדֹולֹות) אלא (,ָּרעֹות ְכָלל
ַוַד ִּכי ּבְ ַכָוָנה ,איּ ִאים ּבְ ּ ָכל ַהִיסוִרין ּבָ ּ ּ םּּ  ֵּמַהׁשֵ

ַרך ְלטֹוָבתֹו ָיׁשוב , ְִיְתּבָ ִּאם ְלַהְזִכירֹו ׁשֶ ּ ּ
ְתׁשוָבה   ,ֲִאם ְלָמֵרק עוֹונֹוָתיו, ּּבִ
ּ ַהִיסוִרין ֵהם טֹובֹות ְגדֹולֹות,ְּוִאם ֵכן ּּ ַּכָוַנתִּכי , ּ ּ 

ַוַדאי ַרק ְל ַרך הוא ּבְ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּ ְ   .טֹוָבהּ
ֵיׁש ָלָאָדם, ִנְמָצא ָכל ָהָרעֹות ְוַהִיסוִרין ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ,

לֹום ִַאם ִיְסַתֵכל על , ַחס ְוׁשָ ּ ] על[ַּהְינו , ַּהַתְכִליתּ
ַרך ם ִיְתּבָ ְַכָוַנת ַהׁשֵ ּ ּ ּלא ִיְהֶיה לֹו ִיסוִרין ְכָלל, ּ ּּ,  

ְמָחה א ִיְתַמֵלא ׂשִ ַּרק ַאְדַרּבָ ב ַהּטֹוָבה וֶדל רוִּמג, ּ
ִיְסַתֵכל  ּׁשֶ ּ ַתְכִליתּ ּ ַהִיסוִרין ַהָללוּבְ ּּ ּ ּ ִכי ַהַתְכִלית ,ּ ּ

ּהוא ֻכלֹו טֹוב ּ ּ.  
עֹוָלם ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשום ַרע ּבָ ּ,  

ַּרק ֻכלֹו טֹוב ּ,  
ִַאך ע ַַהַצערַּקר יְ ֵיׁש ָלָאָדם ֵמַהִיסוִרין ּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ

עֹוְבִרים עָליו לֹום, ָׁשֶ ּ הוא ַרק ֵמֲחַמת ,ַחס ְוׁשָ
לֹו ְַקִחין ֵמָהָאָדם ַהַדעתּׁשֶ ֵאין ָיכֹול , ּ ַעד ׁשֶ

ְּלִהְסַתֵכל ּ על ַהַתְכִליתּ הוא ֻכלֹו טֹוב, ַ ּׁשֶ ּ ְוָאז , ּ
ַּמְרִגיׁש ַצער וְכֵאב ַהִיסוִרין ּּ ּּ ַ.  

ֵיׁש לֹו ַדעת ִַכי ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּוִמְסַתֵכל על ַהַתְכִלית, ּ ַּ ּ ֵאינֹו , ּ
ל ַהִיסוִרַּמְרִגיׁש ּ ְכָלל ַהַצער ׁשֶ ּ ּ ּּ ַנַ ּין ַכ   .ל"ּ

  )ן"לשון רבי נחמן בליקוטי מוהר(
 

מה תעשה אם "פנה לאחד . עשה ראש הממשלה סיור בבית משוגעים, לאחר הרבה תלונות שמאשפזים בכפייה אנשים בריאים בנפשם
מה זאת : "השיב" ? מחרמה תעשה אם נשחרר אותך: "שאל אחד אחר"... יש לי חשבון עם מלכת הנמלים, דבר ראשון"השיב " ?ישחררו אותך

קודם כל אלך לכח אדם : "השיב" ?מה תעשה אם נשחרר אותך מחר: "שאל אחד אחר!"... אני תוקע בשופר וגואל את עם ישראל? אומרת
אמר , ראש הממשלה ראה שזה משיב לעניין". ועם הכסף אגשים חלום לקנות סירת דייג בכינרת, אולי גם בערב אעבוד במלצרות, לבקש עבודה

והנה , ראש הממשלה סיים את הסיור. השיב"  תודה לך,אש הממשלהטוב ר", "אני בא לשחרר אותך, מחר בעשר בבוקר תהיה מוכן"לו 
 "   ! מחר בעשר בבוקר אני מחכה לך,תזכור, זה אני, ראש הממשלה "- אבן נשלחה מאחד החדרים -ביציאתו הוא חוטף מכה חזקה בראש 

עולה חדש מאטיופיה אמר 
איזה אנשים מוזרים  ":לחברו
במהלך היום שאלתי , יש כאן

וכל ' מה השעה'עשרים אנשים 

 !"...אחד ענה לי תושבה אחרת

דוקטור "אחד מגיע לרופא שינים 
 300", "?כמה עולה לעקור שן

  .השיב" שקל
אז הציע לו הרופא !" זה יקר לי"
"  שקל150בלי הרדמה זה יעלה "
אז . ביקש יפה" תרד עוד קצת"

עם פטיש זה "ו הרופא הציע ל
, "תרד עוד קצת", " שקל70יעלה 

אם המנקה : "אז הציע הרופא"
התרצה , " שקל20יעשה זה יעלה 

אז תקבע , בסדר: "האיש ואמר
 "תור לאשתי



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

        ????מה חדש בהפצהמה חדש בהפצהמה חדש בהפצהמה חדש בהפצהוווו
  

  .המוצרים הבאים הינם במחירים נוחים מאוד
    !!] למפיצים במחירי עלות[

 .כמו כן ניתן להשיג כל ספרי רבי נחמן

חסרים עוד כמה שקלים חסרים עוד כמה שקלים 

  ::עבור תרומת אבריםעבור תרומת אברים
ברה ורמקולים עבור דרוש נדיב לב שיתרום מערכת הג

   .של הפצה שמשמח ומפיץ לשם שמים] פרטי[רכב 

י   ל ל כ ה ן    ו

  תיקון הכלליתיקון הכללי
    ""אני נהר המטהר מכל הכתמיםאני נהר המטהר מכל הכתמים. ". "11

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

  

" " מצוה גדולה להיות בשמחהמצוה גדולה להיות בשמחה. ". "22

  ילה על התורהותפ] תנינא[ד "תורה כ

  

  ב"על תורה רפ ..נקודה טובהנקודה טובה. . 33
  

התבודדות היא מעלה התבודדות היא מעלה . ". "44

  ""עליונה מן הכלעליונה מן הכל
  ותפילה על התורה ] תנינא[ה "תורה כ

  

    
  
  

  

  !!! !!! מגנטיםמגנטים

  . הפתק הקדוש
  . דיבורים ואיורים מתוקים

  תמונות ועוד 
  
  
  

  כל המדבקות כל המדבקות 

  המשמחות והמעודדותהמשמחות והמעודדות

  ! ! שרואים בכל מקוםשרואים בכל מקום

  . מחזירי אור ועוד, לבבות, חמסות, עיגולים
  .למכוניות ולבית, לפלאפונים

  . . הקבצןהקבצן

  להיט חדש להפצה, דיסק שירים

   ַנְח   ַנְח    אופנת ַנאופנת ַנ

  חולצות וקפוצונים

        : : : : התקשרו להתקשרו להתקשרו להתקשרו ל
0573167767057316776705731677670573167767        

        ההההתפילה לזכות לשמחתפילה לזכות לשמחתפילה לזכות לשמחתפילה לזכות לשמח
  

  ]ד" תורה לעלמיוסד [ז "ליקוטי תפילות חלק שני כ

, מי טובות רבות לנצח בלי שעורי ברחמיך גמלת ע,בונו של עולםיר
אשר על , תוועזרתני לעשות כמה וכמה מצו, כיתני להיות מזרע ישראליוז

 אשר בזה יש .תתקן אותנווסוף כל סוף ,  תקוה לאחרית טובנו יש לידם
  . פחות שבפחותיםהלו יפ א,ח כל ימינוולנו לשמ

את מחמת שידעתי בעצמי , ח בשלמותוקשה לי לשמ, אך עם כל זה
  .שביהפגמים והקלקולים 

שתעזרני , אדון השמחה והחדוה, על כן באתי לפניך בעל הרחמים
דל רחוקי ובגאף  ו. ותושיעני שאזכה לשמחה שלמה,בדרכיך הנפלאים

חמיך רבים ואתה רב ר ",עם כל זה, כל מה שעברתי עד הנהאף  ו,ממך
שאזכה גם אני להיות אך , ל לסבב בנפלאותיך הנוראותוואתה יכ, להושיע

כי אתה יודע אבי שבשמים כמה אני צריך להתרחק . שמח תמיד באמת
   .מעצבות ומרה שחורה עד קצה האחרון

מלא הצלות וישועות ,  טוב ומטיב לכל,עלי אבי אב הרחמןרחם רחם רחם רחם 

  . ולא אובדתן לי תקוה , אמתיות ונצחיות
נצל מכל יעזרני והושיעני לה. זכני מעתה להיות בשמחה תמיד באמת

וכל הבלבולים וכל , וכל ההרהורים רעים, לגרש כל המחשבות רעות, רע
הכל אגרש ואסלק ואבטל מעלי , דות רעותי רעים וכל התאות ומותהרעיונ

קר ההתחזקות נגד כל הבלבולים יעל ידי השמחה והחדוה שהם ע
עד אשר אזכה להתקרב אליך באמת בשמחה ובטוב , ת והכבדותוהמניעו

  .לבב
  

אגילה . שאזכה להרגיש שמחה בלבי תמיד, מלא רחמיםעזרני עזרני עזרני עזרני 

פן שאזכה על ובא, ואשמחה בך ובצדיקיך האמתיים ובתורתך הקדושה
, לשוב ממצולות ים שנלכדתי בהם,  מאפלה לאורה,ידי זה לצאת לחרות
. באמת ובלב שלם מעתה ועד עולםולשוב אליך , לצאת מהם בשלום

ולא אעשה עוד הרע . שאזכה להיות מעתה כרצונך הטוב באמת תמיד
י יב מעתה דרכי הרע ומחשבותוואעז, ולא אשוב עוד לכסלה, בעיניך
להתגבר על ידי זה , ז וחדוה וששון ושמחהואתחזק בכל עת בעֹ. הרעות

עת רק ולחשוב בכל , על כל המחשבות רעות ועל כל התאות רעות
כי בשם . בלי שום בלבול הדעת כלל, מחשבות קדושות וטהורות תמיד
יהיו לרצון ", אגילה ואשמחה בישועתך, קדשך הגדול והנורא לבד בטחתי

  :אמן ואמן, "אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

 

  
  
  

  !!אנשים יקריםאנשים יקרים

  

יש הרבה יש הרבה , , ברוך השםברוך השם

דברים טובים שאפשר דברים טובים שאפשר 

  ..להפיץ לאחינולהפיץ לאחינו

תחזק להאיר את תחזק להאיר את הבה נהבה נ

, , את רחמנותואת רחמנותו, , אור השםאור השם

על ידי ספריו הקדושים של על ידי ספריו הקדושים של 

ועצותיו ועצותיו , , רבי נחמןרבי נחמן

את שם הצדיק את שם הצדיק . . המתוקותהמתוקות

  ..ועניינוועניינו

כי בכוחו לקרב את כל כי בכוחו לקרב את כל 

  ..ישראל לאבינו שבשמיםישראל לאבינו שבשמים

  


