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   Rabban Yochanan Ben Zakkai-רבן יוחנן בן זכאי
 הרב אביעד בדנר 

 

1. Babylonian Talmud, Sukkah 28A  .בבלי סוכה כח 

Our Rabbis have taught: Hillel the Elder had eighty disciples, 

thirty of whom were worthy of the Divine Spirit resting upon 

them, as [it did upon] Moses our Master, thirty of whom were 

worthy that the sun should stand still for them [as it did for] 

Joshua the son of Nun, [and the remaining] twenty were ordinary. 

The greatest of them was Jonathan b. Uzziel, the smallest of them 

was Johanan b. Zakkai. They said of R. Johanan b. Zakkai that he 

did not leave [unstudied] Scripture, Mishnah, Gemara, Halachah, 

Aggada, details of the Torah, details of the Scribes, inferences a 

minori ad majus, analogies, calendrical computations gematrias, 

the speech of the Ministering Angels, the speech of spirits, and the 

speech of palm-trees, fullers’ parables and fox fables, great 

matters or small matters; ‘Great matters’ mean the Ma'aseh 

merkabah, ‘small matters’ the discussions of Abaye and Raba; in 

order to fulfil what is said, That I may cause those that love me to 

inherit substance, and that I may fill their treasuries. And if the 

smallest of them was so great, how much more so was the 

greatest? They said of Jonathan b. Uzziel that when he used to sit 

and occupy himself with the study of the Torah, every bird that 

flew above him was immediately burnt. 

תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו  
להלל הזקן שלשים מהן ראוים 

שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו  
ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם  
חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים  

ן עוזיאל קטן  גדול שבכולן יונתן ב 
שבכולן רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו  

על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא  
ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי  

תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים  
וגזרות שוות תקופות וגימטריאות  
שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים 

ושיחת דקלים משלות כובסין משלות  
קטן דבר גדול  שועלים דבר גדול ודבר 

מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי  
ורבא לקיים מה שנאמר להנחיל אהבי  
יש ואצרתיהם אמלא וכי מאחר שקטן  
שבכולן כך גדול שבכולן על אחת כמה  

וכמה אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל  
בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף  

 :שפורח עליו מיד נשרף

 

2. Babylonian Talmud, Brachot 17A   .בבלי, ברכות דף יז 

It was related of R. Johanan b. Zakkai that no man ever 

gave him greeting first, even a heathen in the street. 

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו  
 אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק 

 

3. Babylonian Talmud, Yoma 39B  :בבלי, יומא דף לט 

Our Rabbis taught: During the last forty years before the destruction 

of the Temple the lot [‘For the Lord’] did not come up in the right 

hand; nor did the crimson-coloured strap become white; nor did the 

westernmost light shine; and the doors of the Hekal would open by 

themselves, until R. Johanan b. Zakkai rebuked them, saying: Hekal, 

Hekal, why wilt thou be the alarmer thyself? I know about thee that 

thou wilt be destroyed 

תנו רבנן ארבעים שנה קודם חורבן  
לא  הבית לא היה גורל עולה בימין ו 

היה לשון של זהורית מלבין ולא  
היה נר מערבי דולק והיו דלתות  

ההיכל נפתחות מאליהן עד שגער  
בהן רבן יוחנן בן זכאי אמר לו היכל  

היכל מפני מה אתה מבעית עצמך 
 יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב

 

4. Babylonian Talmud, Gittin 56A  .בבלי, גיטין דף נו 

Abba Sikra the head of the biryoni in Jerusalem was the son of 

the sister of Rabban Johanan b. Zakkai. [The latter] sent to him 

saying, Come to visit me privately. When he came he said to him, 

How long are you going to carry on in this way and kill all the 

people with starvation? He replied: What can I do? If I say a 

word to them, they will kill me. He said: Devise some plan for 

me to escape. Perhaps I shall be able to save a little. He said to 

אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר  
אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה שלח  
ליה תא בצינעא לגבאי אתא א"ל עד  

אימת עבדיתו הכי וקטליתו ליה לעלמא  
בכפנא א"ל מאי איעביד דאי אמינא  

נתא  להו מידי קטלו לי א"ל חזי לי תק
לדידי דאיפוק אפשר דהוי הצלה פורתא  
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him: Pretend to be ill, and let everyone come to inquire about 

you. Bring something evil smelling and put it by you so that they 

will say you are dead. Let then your disciples get under your bed, 

but no others, so that they shall not notice that you are still light, 

since they know that a living being is lighter than a corpse. He 

did so, and R. Eliezer went under the bier from one side and R. 

Joshua from the other. When they reached the door, some men 

wanted to put a lance through the bier. He said to them: Shall [the 

Romans] say. They have pierced their Master? They wanted to 

give it a push. He said to them: Shall they say that they pushed 

their Master? They opened a town gate for him and he got out. 

When he reached the Romans he said, Peace to you, O king, 

peace to you, O king. He [Vespasian] said: Your life is forfeit on 

two counts, one because I am not a king and you call me king, 

and again, if I am a king, why did you not come to me before 

now? He replied: As for your saying that you are not a king, in 

truth you are a king, since if you were not a king Jerusalem 

would not be delivered into your hand, as it is written, And 

Lebanon shall fall by a mighty one. ‘Mighty one’ [is an epithet] 

applied only to a king, as it is written, And their mighty one shall 

be of themselves etc.; and Lebanon refers to the Sanctuary, as it 

says, This goodly mountain and Lebanon. As for your question, 

why if you are a king, I did not come to you till now, the answer 

is that the biryoni among us did not let me. He said to him; If 

there is a jar of honey round which a serpent is wound, would 

they not break the jar to get rid of the serpent? He could give no 

answer. R. Joseph, or as some say R. Akiba, applied to him the 

verse, [God] turneth wise men backward and maketh their 

knowledge foolish. He ought to have said to him: We take a pair 

of tongs and grip the snake and kill it, and leave the jar intact. At 

this point a messenger came to him from Rome saying, Up, for 

the Emperor is dead, and the notables of Rome have decided to 

make you head [of the State]… He said to him: Seeing that you 

are so wise, why did you not come to me till now? He said: 

…You can, however, make a request of me and I will grant it. He 

said to him: Give me Jabneh and its Wise Men, and the family 

chain of Rabban Gamaliel, and physicians to heal R. Zadok. R. 

Joseph, or some say R. Akiba, applied to him the verse, ‘[God] 

turneth wise men backward and maketh their knowledge foolish’. 

He ought to have said to him; Let them [the Jews] off this time. 

He, however, thought that so much he would not grant, and so 

even a little would not be saved. 

א"ל נקוט נפשך בקצירי וליתי כולי  
עלמא ולישיילו בך ואייתי מידי סריא  

ואגני גבך ולימרו דנח נפשך וליעיילו בך  
תלמידך ולא ליעול בך איניש אחרינא  

דלא לרגשן בך דקליל את דאינהו ידעי  
דחייא קליל ממיתא עביד הכי נכנס בו  

ד אחד ורבי יהושע מצד  רבי אליעזר מצ
אחר כי מטו לפיתחא בעו למדקריה  

אמר להו יאמרו רבן דקרו בעו  
למדחפיה אמר להו יאמרו רבן דחפו  

פתחו ליה בבא נפק כי מטא להתם אמר  
שלמא עלך מלכא שלמא עלך מלכא  
א"ל מיחייבת תרי קטלא חדא דלאו  

מלכא אנא וקא קרית לי מלכא ותו אי  
לא אתית   מלכא אנא עד האידנא אמאי 

לגבאי א"ל דקאמרת לאו מלכא אנא  
איברא מלכא את דאי לאו מלכא את  

לא מימסרא ירושלים בידך דכתיב  
והלבנון באדיר יפול ואין אדיר אלא  

מלך דכתי' והיה אדירו ממנו וגו' ואין  
לבנון אלא ביהמ"ק שנאמר ההר הטוב  
הזה והלבנון ודקאמרת אי מלכא אנא  

ידנא  אמאי לא קאתית לגבאי עד הא
בריוני דאית בן לא שבקינן אמר ליה  

אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה  
לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון  

אישתיק קרי עליה רב יוסף ואיתימא  
רבי עקיבא משיב חכמים אחור ודעתם  

יסכל איבעי ליה למימר ליה שקלינן  
צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן  

אדהכי אתי  ליה וחביתא שבקינן לה 
פריסתקא עליה מרומי אמר ליה קום  

דמית ליה קיסר ואמרי הנהו חשיבי  
  …אמר ליה  …דרומי לאותיבך ברישא 

בעי מינאי מידי דאתן לך אמר ליה תן  
לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן  

גמליאל ואסוותא דמסיין ליה לרבי  
צדוק קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי  

עתם עקיבא משיב חכמים אחור וד
יסכל איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא  

זימנא והוא סבר דלמא כולי האי לא  
 עביד והצלה פורתא נמי לא הוי  

 

5. Josephus Flavius, War of the Jews 3.8.9 

Vespasian gave strict orders that Josephus should be guarded with great caution, intending to soon send him 

to Nero. 

Hearing this, Josephus expressed a wish to speak with him alone. When therefore all were ordered to 

withdraw except his son Titus and two of their friends, he said, "O Vespasian, although you suppose you 

have taken captive a forsaken Josephus, I have come as a messenger of great tidings. Had I not been sent by 
God to you, I know the law of the Jews, and how it is fitting for generals to die. 

Do you send me to Nero? For what? Will any successors of Nero endure -- until you? 
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You are to be Caesar, O Vespasian, and Emperor, you, and this your son. Bind me now still more securely, 

and keep me for yourself, for thou, O Caesar, are not only lord over me, but over the land, and the sea, and 

all the human race; and certainly I deserve to be punished by closer custody than now, if I fabricate anything 

concerning God." 

When he had said this, Vespasian at that time did not believe him, supposing that Josephus came up with 

this as a cunning trick to save himself. But after a little while he came to have faith in this, for God was 

already raising in him thoughts of obtaining the Empire, and by other signs foreshadowing his advancement. 
 

6. Avot DRabbi Natan Chapter 4  'אבות דרבי נתן, פרק ד 

They opened the coffin and Rabban Johanan stood up before him. 

“Art thou Rabban Johanan ben Zakkai?" Vespasian inquired; "tell 

me, what may I give thee?" “I ask naught of thee," Rabban Johanan 

replied, “save Jabneh, where I might go and teach my disciples and 

there establish a prayer [house] and perform all the 

commandments?” "Go," Vespasian said to him, “and whatever thou 

wishest to do, do."  Said Rabban Johanan to him: "By thy leave, 

may I say some thing to thee?" "Speak," Vespasian said to him. 

Said Rabban Iohanan to him: "Lo, thou art about to be appointed 

king.” “How dost thou know this?" Vespasian asked. Rabban 

Johanan replied: "This has been handed down to us, that the 

Temple will not be surrendered to a commoner, but to a king; as it 

is said, And he shall cut down the thickets of the forest with iron, 

and Lebanon shall fall by a mighty one" (Isa. 10: 34). It was said: 

No more than a day, or two or three days, passed before messengers 

reached him from his city (announcing) that the emperor was dead 

and that he had been elected to succeed as king." 

פתחו הארון ועמד לפניו. אמר לו:  
חנן בן זכאי, שאל מה  אתה הוא רבי יו

אתן לך. אמר לו: איני מבקש ממך 
אלא יבנה. אלך ואשנה בה לתלמידי,  

ואקבע בה תפלה, ואעשה בה כל  
מצות האמורות בתורה. אמר לו: לך,  

וכל מה שאתה רוצה לעשות עשה.  
אמר לו: רצונך שאומר לפניך דבר 

אחד? אמר לו: אמור. אמר לו: הרי  
ה יודע?  מניין את -את עומד במלכות.  

אמר לו: כך מסור לנו, שאין בית  
המקדש נמסר ביד הדיוט, אלא ביד  

ונקף סבכי  ( " ישעיה י) ,המלך. שנאמר
היער בברזל, והלבנון באדיר יפול".  

אמרו: לא היה יום אחד ושנים 
ושלשה ימים, עד שבא אליו דיופלא  

מעירו שמת קיסר, ונמנו עליו לעמוד  
 .במלכות

 

7. Avot D’Rabbi Natan, Chapter 4 פרק ד'  אבות דרבי נתן 

When Rabban Johanan ben Zakkai heard that Jerusalem was 

destroyed and the Temple was up in flames, he tore his clothing, and 

his disciples tore their clothing, and they wept, crying aloud and 

mourning 

כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי  
שהחריב את ירושלים ושרף את 
בהמ"ק באש קרע בגדיו וקרעו  

תלמידיו את בגדיהם והיו בוכין  
 וצועקין וסופדין  

 

8. Babylonian Talmud, Ketubot 66B  סו: דף בבלי כתובות 

Our Rabbis taught: It once happened that R. Johanan b. Zakkai 

left Jerusalem riding upon an ass, while his disciples followed 

him, and he saw a girl picking barley grains in the dung of Arab 

cattle. As soon as she saw him she wrapped herself with her hair 

and stood before him. ‘Master’, she said to him, ‘feed me’. ‘My 

daughter’, he asked her, ‘who are you?’ ‘I am’, she replied, ‘the 

daughter of Nakdimon b. Gorion’. ‘My daughter’, he said to her, 

‘what has become of the wealth of your father's house?’ ‘Master’, 

she answered him, ‘is there not a proverb current in Jerusalem: 

"The salt of money is diminution?"’ (Others read: Benevolence). 

‘And where [the Master asked] is the wealth of your father-in-
law's house?’ ‘The one’, she replied, ‘came and destroyed the 

other’. ‘Do you remember, Master’, she said to him, ‘when you 

ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה  "ת
רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים  

והיו תלמידיו מהלכין אחריו ראה ריבה  
אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין  

גללי בהמתן של ערביים כיון שראתה  
אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו  

אמרה לו רבי פרנסני אמר לה בתי מי  
את אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני  
אמר לה בתי ממון של בית אביך היכן  

הלך אמרה לו רבי לא כדין מתלין  
מתלא בירושלים מלח ממון חסר ואמרי  
לה חסד ושל בית חמיך היכן הוא אמרה  

ו רבי  לו בא זה ואיבד את זה אמרה ל
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signed my kethubah?’ ‘I remember’, he said to his disciples, ‘that 

when I signed the kethubah of this [unfortunate woman], I read 

therein "A million gold denarii from her father's house" besides 

[the amount] from her father-in-law's house’. Thereupon R. 

Johanan b. Zakkai wept and said: ‘How happy are Israel; when 

they do the will of the Omnipresent no nation nor any language-

speaking group has any power over them; but when they do not 

do the will of the Omnipresent he delivers them into the hands of 

a low people, and not only in the hands of a low people but into 

the power of the beasts of a low people’. 

זכור אתה כשחתמת על כתובתי אמר  
להן לתלמידיו זכור אני כשחתמתי על  
כתובתה של זו והייתי קורא בה אלף  

אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל  
חמיה בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר  

אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של  
מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם  

של מקום   ובזמן שאין עושין רצונו
מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה  
 שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה 

 

9. Babylonian Talmud, Brachot 28B ח: ברכות דף כ ,בבלי 

When Rabban Johanan ben Zakkai fell ill, his disciples went in 

to visit him. When he saw them he began to weep. His disciples 

said to him: Lamp of Israel, pillar of the right hand, mighty 

hammer! Wherefore weepest thou? He replied: If I were being 

taken today before a human king who is here today and 

tomorrow in the grave, whose anger if he is angry with me does 

not last for ever, who if he imprisons me does not imprison me 

for ever and who if he puts me to death does not put me to 

everlasting death, and whom I can persuade with words and 

bribe with money, even so I would weep. Now that I am being 

taken before the supreme King of Kings, the Holy One, blessed 

be He, who lives and endures for ever and ever, whose anger, if 

He is angry with me, is an everlasting anger, who if He 

imprisons me imprisons me for ever, who if He puts me to death 

puts me to death for ever, and whom I cannot persuade with 

words or bribe with money — nay more, when there are two 

ways before me, one leading to Paradise and the other to 

Gehinnom, and I do not know by which I shall be taken, shall I 

not weep? They said to him: Master, bless us. He said to them,: 

May it be [God's] will that the fear of heaven shall be upon you 

like the fear of flesh and blood. His disciples said to him: Is that 

all? He said to them: If only [you can attain this]! You can see 

[how important this is], for when a man wants to commit a 

transgression, he says, I hope no man will see me. At the 

moment of his departure he said to them: Remove the vessels so 

that they shall not become unclean, and prepare a throne for 

Hezekiah the king of Judah who is coming. 

וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו  
תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם  

התחיל לבכות אמרו לו תלמידיו נר  
ישראל עמוד הימיני פטיש החזק מפני  

מה אתה בוכה אמר להם אילו לפני מלך  
בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן  

ומחר בקבר שאם כועס עלי אין כעסו  
ס עולם ואם אוסרני אין איסורו  כע

איסור עולם ואם ממיתני אין מיתתו  
מיתת עולם ואני יכול לפייסו בדברים  

ולשחדו בממון אף על פי כן הייתי בוכה  
ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי  

המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי  
וקיים לעולם ולעולמי עולמים שאם 

סרני  כועס עלי כעסו כעס עולם ואם או
איסורו איסור עולם ואם ממיתני מיתתו  

מיתת עולם ואיני יכול לפייסו בדברים  
ולא לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש  

לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת  
של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים  

אותי ולא אבכה אמרו לו רבינו ברכנו  
אמר להם יהי רצון שתהא מורא שמים  

ודם אמרו לו   עליכם כמורא בשר
תלמידיו עד כאן אמר להם ולואי תדעו  
כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני  

אדם בשעת פטירתו אמר להם פנו כלים  
מפני הטומאה והכינו כסא לחזקיהו מלך  

 יהודה שבא 

 
 


