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

 

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

Once as Rabban Johanan ben Zakkai was coming forth from 

Jerusalem, Rabbi Joshua followed after him and beheld the 

Temple in ruins. "Woe unto us!" Rabbi Joshua cried, "that this, 

the place where the iniquities of Israel were atoned for, is laid 

waste!" "My son," Rabban Johanan said to him, "be not 

grieved; we have another atonement as effective as this. And 

what is it? It is acts of loving -kindness, as it is said, For I 

desire mercy and not sacrifice” (Hos. 6:6) 

פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא  
מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו,  
וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע:  

אוי לנו על זה שהוא חרב. מקום  
שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. אמר  

לו, בני, אל ירע לך. יש לנו כפרה אחת  
שהיא כמותה, ואיזה, זה גמילות חסדים.  

 ."חפצתי ולא זבח שנאמר, "כי חסד

 

2. Mekhilta D’Rabbi Yishmael, Yitro 11  מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו יא 

אבנים שמטילות שלום.   –רבן יוחנן בן זכאי אומר: הרי הוא אומר: "אבנים שלמות תבנה" )דברים כז,ו( 
ות שלום  שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על שמטיל מזבח ומה אם אבני :קל וחומר והרי דברים

המטיל שלום בין איש לאיש,    -בין ישראל לאביהם שבשמים אמר הקב"ה: "לא תניף עליהם ברזל" )שם, ה( 
בין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, בין ממשלה לממשלה, בין משפחה למשפחה, על אחת כמה  

 .וכמה שלא תבואהו פורענות

 

3. Avot D’Rabbi Natan, Nusach B Chapter 31  אבות דרבי נתן נוסחא ב' פרק לא 

. אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה ]ואח"כ צא  ..הוא היה אומר 
 [ והקבילו

 

4. Mishnah, Avot 2:8  משנה, אבות ב:ח 

Rabban Yochanan ben Zakkai received [the tradition] from 

Hillel and Shammai. He used to say: If you have learned a lot 

of Torah, do not credit it favorably for yourself, because for 

this you were created. Rabbi Yochanan ben Zakkai had five 

students: Rabbi Eliezer ben Horkenos, Rabbi Yehoshua ben 

Chananya, Rabbi Yosi the Priest, Rabbi Shimon ben Netanel, 

and Rabbi Elazar ben Arakh. He would recount their praises: 

Rabbi Eliezer ben Horkenos is a pit covered in plaster that 

does not lose a drop. Rabbi Yehoshua ben Chananya--happy is 

the one who gave birth to him! Rabbi Yosi the Priest is pious. 

Rabbi Shimon ben Netanel fears sin. And Rabbi Elazar ben 

Arakh is an ever-strengthening fountain. He [Rabban 

Yochanan ben Zakkai] used to say: If all the sages of Israel 

were on one side of a balance scale, and Rabbi Eliezer ben 

Horkenos were on the other side, he [Rabbi Eliezer] would 

outweigh them all. Abba Shaul said in his name that if all the 

sages of Israel, including Rabbi Eliezer ben Horkenos, were 

on one side of a balance scale, and Rabbi Elazar ben Arakh 

 .רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי
הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה,  
 .אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת
חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן  

ואלו הן, רבי אליעזר בן הרקנוס,   ,זכאי
ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן,  

שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן  ורבי 
 .ערך

 .הוא היה מונה שבחן
בן הרקנוס, בור סוד שאינו   רבי אליעזר
 .מאבד טפה

 .רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו
 .רבי יוסי הכהן, חסיד

 .רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא
 .ורבי אלעזר בן ערך, כמעין המתגבר
הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי  

מאזנים, ואליעזר בן  ישראל בכף 
 .הרקנוס בכף שניה, מכריע את כלם

אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל  
חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר  

בן הרקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן  
 .ערך בכף שניה, מכריע את כולם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%91%D7%97
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were on the other side, he [Rabbi Elazar] would outweigh 

them all. 

 

5. Babylonian Talmud, Brachot 34B  :בבלי ברכות דף לד 

Our Rabbis taught: Once the son of R. Gamaliel fell ill. He sent 

two scholars to R. Hanina b. Dosa to ask him to pray for him. 

When he saw them he went up to an upper chamber and prayed 

for him. When he came down he said to them: Go, the fever has 

left him; They said to him: Are you a prophet? He replied: I am 

neither a prophet nor the son of a prophet, but I learnt this from 

experience. If my prayer is fluent in my mouth, I know that he 

is accepted: but if not, I know that he is rejected. They sat down 

and made a note of the exact moment. When they came to R. 

Gamaliel, he said to them: By the temple service! You have not 

been a moment too soon or too late, but so it happened: at that 

very moment the fever left him and he asked for water to drink. 

On another occasion it happened that R . Hanina b. Dosa went 

to study Torah with R. Johanan ben Zakkai. The son of R. 

Johanan ben Zakkai fell ill. He said to him: Hanina my son, 

pray for him that he may live. He put his head between his 

knees and prayed for him and he lived. Said R. Johanan ben 

Zakkai: If Ben Zakkai had stuck his head between his knees for 

the whole day, no notice would have been taken of him. Said 

his wife to him: Is Hanina greater than you are? He replied to 

her: No; but he is like a servant before the king, and I am like a 

nobleman before a king. 

ג שגר שני  "ר מעשה שחלה בנו של ר"ת
ח אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש  "ת

עליו רחמים כיון שראה אותם עלה  
לעלייה ובקש עליו רחמים בירידתו  

אמר להם לכו שחלצתו חמה אמרו לו  
וכי נביא אתה אמר להן לא נביא אנכי  

י אלא כך מקובלני אם  ולא בן נביא אנכ 
שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא  

מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף  
ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה וכשבאו  

ג אמר להן העבודה לא חסרתם  "אצל ר
ולא הותרתם אלא כך היה מעשה  

באותה שעה חלצתו חמה ושאל לנו  
מים לשתות ושוב מעשה ברבי חנינא  

' תורה אצל רבן דוסא שהלך ללמוד 
ז אמר  "יוחנן בן זכאי וחלה בנו של ריב

לו חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה  
הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו  

רחמים וחיה אמר רבי יוחנן בן זכאי  
אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין  

ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים  
עליו אמרה לו אשתו וכי חנינא גדול  

ו אלא הוא דומה  ממך אמר לה לא
כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני  

 המלך 
 

6. Babylonian Talmud, Sanhedrin 32B :ראה גם    בבלי, סנהדרין דף לב(
 תוספתא, מעשרות ב:א( 

Our Rabbis taught: Justice, justice shalt thou follow, means, Thou 

shalt follow an eminent Beth din, as for example, [follow] R. 

Eliezer [b. Hyrkanus] to Lydda.  or R. Johanan b. Zakkai to Beror 

Hail. 

אחר ר צדק צדק תרדף הלך "ת
ד יפה אחר רבי אליעזר ללוד  "ב

 אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל 

 

7. Kohelet Rabbah 7:7 קהלת רבה ז:ז 

 כשנפטר הלכו ליבנה . חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי כל זמן שהיה קיים היו יושבין לפניו

 

8. Tosefta, Eduyot 1:1  תוספתא עדויות א:א 

כשנכנסו חכמים לכרם ביבנה אמרו עתידה שעה שיהא אדם מבקש דבר מדברי תורה ואינו מוצא מדברי  
ְוִהְשַלְחִתי ָרָעב ָבָאֶרץ לֹא ָרָעב    לוהים-א' הנה ימים באים נאם ה "  (לכן) ( עמוס ח)סופרים ואינו מוצא שנאמר 

' ישוטטו לבקש את דבר הְוָנעּו ִמָים ַעד ָים ּוִמָצפֹון ְוַעד ִמְזָרח  .ה'ַלֶלֶחם ְולֹא ָצָמא ַלַמִים ִכי ִאם ִלְשֹמַע ֵאת ִדְבֵרי 
לחברו אמרו נתחיל מהלל  ת דומה "שלא יהא דבר מד ' זה הקץ דבר ה' זו נבואה דבר ה' דבר ה "ולא ימצאו

 ...ומשמאי שמאי
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9. Yerushalmi Talmud, Brachot 1:4  ירושלמי, ברכות א:ד 

הדא דתימא משיצאת בת קול אבל עד שלא יצאת בת קול כל הרוצה להחמיר על     על פי התורה אשר יורוך.
עצמו לנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי ב"ה על זה נאמר )קוהלת ב( הכסיל בחושך הולך כקולי אילו ואילו  

תימא עד שלא יצאת בת  נקרא רשע אלא אי כקולי דדין וכחומרי דדין אי כקולי דדין וכחומרי דדין הדא ד 
תני יצאת     קול אבל משיצאת בת קול לעולם הלכה כדברי בית הלל וכל העובר על דברי בית הלל חייב מיתה.

ים חיים אבל הלכה כדברי בית הלל איכן יצאה בת קול רבי ביבי אמר  לה-אבת קול ואמרה אלו ואלו דברי 
 :יצאה בת קול  יבנהבשם רבי יוחנן ב

 

10. Mishnah Sotah 9:9  משנה סוטה ט:ט 

From the time when adulterers proliferated, the performance of the ritual 

of the bitter waters was nullified; they would not administer the bitter 

waters to the sota. And it was Rabbi Yoḥanan ben Zakkai who nullified 

it, as it is stated: “I will not punish your daughters when they commit 

harlotry, nor your daughters-in-law when they commit adultery; for 

they consort with lewd women” (Hosea 4:14), meaning that when the 

husbands are adulterers, the wives are not punished for their own adultery. 

ַרּבּו ַהְמָנֲאִפים, ָפְסקּו   ִמשֶּׁ
ְוַרָּבן יֹוָחָנן   ,ַהַמִים ַהָמִרים

ן ַזַכאי ִהְפִסיָקן,   ּבֶּׁ
ֱאַמר נֶּׁ לֹא   (הושע ד) שֶּׁ

ם ִכי   ְפקֹוד ַעל ְּבנֹוֵתיכֶּׁ אֶּׁ
ם ִכי   יָנה ְוַעל ַכּלֹוֵתיכֶּׁ ִתְזנֶּׁ

 'ְתָנַאְפָנה ִכי ֵהם ְוגֹו

 

11. Mishnah, Rosh Hashana 4:1  משנה, ראש השנה ד:א 

If the Festival of Rosh HaShanah occured on Shabbat they used 

to blow the shofar in the Temple but not in the provinces. After 

the Temple was destroyed Rabban Yohanan ben Zakkai 

enacted that the shofar should be blown [on Shabbat] in any 

place that a Bet Din convened.  

Rabbi Elazar said: Rabban Yohanan ben Zakkai enacted this 

only for Yavneh.  

The Sages said to him: [He enacted] in Yavneh and also in 

every place where there is Bet Din. 

יום טוב של ראש השנה שחל להיות  
בשבת, במקדש היו תוקעים, אבל לא  

משחרב בית המקדש, התקין   .במדינה
יהו תוקעין בכל  רבן יוחנן בן זכאי, ש

 .מקום שיש בו בית דין

אמר רבי אלעזר: לא התקין רבן יוחנן  
 .בן זכאי אלא ביבנה בלבד

אמרו לו: אחד יבנה ואחד כל מקום  
 .שיש בו בית דין

 

12. Babylonian Talmud, Rosh Hashana 29B  :בבלי, ראש השנה דף כט 

Our Rabbis taught: Once New Year fell on a Sabbath [and all the 

towns assembled], and Rabban Johanan said to the Bene Bathyra, 

Let us blow the shofar. They said to him, Let us discuss the 

matter. He said to them, Let us blow and afterwards discuss. After 

they had blown they said to him, Let us now discuss the question. 

He replied: The horn has already been heard in Jabneh, and what 

has been done is no longer open to discussion. 

תנו רבנן פעם אחת חל ראש השנה  
להיות בשבת ]והיו כל הערים 
ן בן  מתכנסין[ אמר להם רבן יוחנ 

זכאי לבני בתירה נתקע אמרו לו  
נדון אמר להם נתקע ואחר כך נדון  

לאחר שתקעו אמרו לו נדון אמר 
להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין  

 משיבין לאחר מעשה 

 

13. Mishnah, Rosh Hashana 4:2  משנה, ראש השנה ד:ב 

Also in another regard was Jerusalem superior to Yavneh: 

That every city that could see and hear and was close by and 

accessible, they would blow the shofar [on Shabbat], whereas 

ועוד זאת היתה ירושלים יתרה על  
יבנה, שכל עיר שהיא רואה ושומעת  
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in Yavneh they would blow only in the presence of the Bet 

Din. 

וביבנה   .בוא, תוקעיןוקרובה ויכולה ל
 .לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד

 

 

14. Mishnah, Rosh Hashana 4:3  משנה, ראש השנה ד:ג 

Originally, the lulav was held in the Temple for seven [days], 

and in the provinces on the first day. After the destruction of 

the Temple Rabban Yohanan ben Zakkai enacted that the lulav 

be held in the provinces for seven days, in remembrance of the 

Temple.  

בראשונה היה הלולב ניטל במקדש 
 .שבעה, ובמדינה יום אחד

משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן  
בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה  

 .זכר למקדש שבעה

 

15. Babylonian Talmud, Kritut 9A .בבלי, כריתות דף ט 

Rabbi says: ‘As ye’ means as your forefathers: As your forefathers 

entered into the covenant only by circumcision, immersion and the 

sprinkling of the blood, so shall they enter the Covenant only by 

circumcision, immersion and the sprinkling of the blood… 

Our Rabbis taught: A proselyte in these days has to put aside a 

fourth [of a denar] for his sacrifice of birds. Said R. Simeon: R. 

Johanan b. Zakkai held a vote on this rule and abolished it for fear 

of misuse. 

רבי אומר ככם כאבותיכם מה 
אבותיכם לא נכנסו לברית אלא  
במילה וטבילה והרצאת דם אף 

במילה  הם לא יכנסו לברית אלא 
 וטבילה והרצאת דמים... 

ת"ר גר בזמן הזה צריך שיפריש 
רובע לקינו אר"ש כבר נמנה עליו  

רבן יוחנן בן זכאי ובטלה מפני  
 התקלה 

 
 


