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 Rabbi Yehoshua Ben Channanya -יהושע בן חנניהרבי 
 הרב אביעד בדנר 

 

1. Mishnah, Avot 2:8  משנה אבות ב:ח 

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. 

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן  
ואלו הן, רבי אליעזר בן הרקנוס,   ,זכאי

ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן,  
 .נתנאל, ורבי אלעזר בן ערךורבי שמעון בן 

 .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

 

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

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 

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…  

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  

להו מידי קטלו לי א"ל חזי לי תקנתא  
לדידי דאיפוק אפשר דהוי הצלה פורתא  

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

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  

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

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

  ...פתחו ליה בבא נפק

 

3. 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,  

ית המקדש חרב. אמר רבי יהושע:  וראה ב
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.  
 ."שנאמר, "כי חסד חפצתי ולא זבח
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4. Yerushalmi Talmud, Yevamot 1:6  ירושלמי יבמות א:ו 

רבי דוסא בן הרקינס( את רבי יהושע וקרא עליו: "את מי את יורה דיעה" )ישעיה כח( זכור אני  (ראה 
 שהיתה אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה 

 

5. Babylonian Talmud, Archin 11B  :בבלי ערכין דף יא 

It happened that R. Joshua b. Hananyia went to assist R. 

Johanan b. Gudgeda in the fastening of the Temple doors, 

whereupon he [the latter] said to him: My son, turn back, for 

you are of the choristers, not of the door-keepers. 

חנניה שהלך  יהושע בר ' תניא מעשה בר
יוחנן בן  ' לסייע בהגפת דלתות אצל ר

גודגדא אמר לו בני חזור לאחוריך שאתה  
 מן המשוררים ולא מן המשוערים 

 

6. Babylonian Talmud, Bava Batra 60B  :בבלי, בבא בתרא דף ס 

Our Rabbis taught: When the Temple was destroyed for the second 

time, large numbers in Israel became ascetics, binding themselves 

neither to eat meat nor to drink wine. R. Joshua got into conversation 

with them and said to them: My sons, why do you not eat meat nor 

drink wine? They replied: Shall we eat flesh which used to be 

brought as an offering on the altar, now that this altar is in abeyance? 

Shall we drink wine which used to be poured as a libation on the 

altar, but now no longer? He said to them: If that is so, we should 

not eat bread either, because the meal offerings have ceased. They 

said: [That is so, and] we can manage with fruit. We should not eat 

fruit either, [he said,] because there is no longer an offering of 

firstfruits. Then we can manage with other fruits [they said]. But, [he 

said,] we should not drink water, because there is no longer any 

ceremony of the pouring of water. To this they could find no answer, 

so he said to them: My sons, come and listen to me. Not to mourn at 

all is impossible, because the blow has fallen. To mourn overmuch is 

also impossible, because we do not impose on the community a 

hardship which the majority cannot endure, as it is written, Ye are 

cursed with a curse, yet ye rob me [of the tithe], even this whole 

nation. The Sages therefore have ordained thus. A man may stucco 

his house, but he should leave a little bare... A man can prepare a 

full-course banquet, but he should leave out an item or two… A 

woman can put on all her ornaments, but leave off one or two... For 

so it says, If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget, let 

my tongue cleave to the roof of my mouth if I remember thee not, if 

I prefer not Jerusalem above my chief joy. What is meant by ‘my 

chief joy’? R. Isaac said: This is symbolised by the burnt ashes 

which we place on the head of a bridegroom.  

ר כשחרב הבית בשניה רבו  "ת
פרושין בישראל שלא לאכול בשר 

יהושע  ' ושלא לשתות יין נטפל להן ר 
אמר להן בני מפני מה אי אתם 

אוכלין בשר ואין אתם שותין יין  
  אמרו לו נאכל בשר שממנו מקריבין 
על גבי מזבח ועכשיו בטל נשתה יין  

שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל  
כ לחם לא נאכל שכבר  "אמר להם א

בטלו מנחות אפשר בפירות פירות  
לא נאכל שכבר בטלו בכורים אפשר  

בפירות אחרים מים לא נשתה שכבר  
בטל ניסוך המים שתקו אמר להן בני  

בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל  
שכבר נגזרה גזרה   עיקר אי אפשר

ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר שאין  
כ רוב  "גוזרין גזירה על הצבור אא 

צבור יכולין לעמוד בה דכתיב 
במארה אתם נארים ואותי אתם 
קובעים הגוי כולו אלא כך אמרו  
חכמים סד אדם את ביתו בסיד  

עושה אדם   ...ומשייר בו דבר מועט 
כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועט  

ה אשה כל תכשיטיה  עוש ...
שנאמר אם  ...ומשיירת דבר מועט 

אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק  
מאי על ראש שמחתי  ' לשוני לחכי וגו

אמר רב יצחק זה אפר מקלה 
  שבראש חתנים

 

7. Bereshit Rabbah 64  בראשית רבה, פרשה סד 

In the days of R. Yehoshua ben Chananiah the evil kingdom 

(Rome) decreed to rebuild the Temple. Papos and Lulianos (two 

brothers who were later martyred in Lod) set up tables from 

Akko to Antioch and supplied the pilgrims from the diaspora 

בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות  
הרשעה שיבנה בית המקדש הושיבו פפוס  

ולוליאנוס טרפיזין מעכו עד אנטוכיא  
והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל  
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with silver, gold and all of their needs. Some Kuthites went [to 

the emperor] and said, "The king should know that if this 

rebellious city is built and its walls fortified, 'they will not pay 

tribute, poll-tax, or land-tax.'" He said to them, "What should I 

do, I have already made the decree?" They said to him, "Send to 

say to them [that] they either change the place of the Temple or 

add or remove five ells from it and they will recant on their 

own." And all of the [Jewish] people was gathered in Beit 

Rimon. When the king's edict arrived, they began to cry. They 

sought to rebel against the king. [The sages] said, "Let a wise 

man go up to quiet the assembled." They said, "Let R. Yehoshua 

ben Chananiah go up, as he is learned in the Torah." R. 

Yehoshua ben Chananiah went up and expounded, "A lion was 

devouring prey [and] a bone got stuck in its throat. It said, 'I will 

give a reward to anyone who comes and removes it.' An 

Egyptian heron with a long beak put his beak into the mouth of 

the lion and extracted the bone. It said to the lion, 'Give me my 

reward.' The lion said to it, 'Go and praise yourself, "I went into 

the mouth of the lion in peace and I came out in peace" - and 

there is no greater reward than that.' So too, it is enough for us 

that we entered into this nation in peace and came out in 

peace"... 

צרכם אזלין אלין כותאי ואמרין ידיע  
להוי למלכא דהדין קרתא מרדתא 

תתבנא ושוריא ישתכללון מנדה בלו  
ת הארץ בלו  והלך לא יתנון מנדה זו מד

זו פרובגירון והלך אנגרוטינה ואמר להון  
מה נעביד וגזרית אמרין ליה שלח ואמר  
להון או ישנון יתיה מאתריה או יוספון  
עליה חמש אמין או יפצרון מיניה חמש  
אמין מן גרמיהון אנון חזרין בהון והוון  

קהליא מצתין בהדא בקעתא דבית רמון  
ין  כיון דאתון כתיבא שרון בכיין בעי 

לממרד על מלכותא אמרין יעול חד בר  
' נש חכימא וישדך צבורא אמרין יעול ר
יהושע בן חנניא דהוא אסכולוסטקיא  

דאורייתא עאל ודרש ארי טרף טרף ועמד  
עצם בגרונו אמר כל דאתי מפיק ליה אנא  

יהיב ליה אגריה אתא הדין קורא  
מיצראה דמקוריה אריך יהיב מקוריה  

ל זיל  "אגרי אואפקיה אמר ליה הב לי 
תהא מלגלג ואומר דעילת לפומא דאריה  

בשלם ונפקת בשלם כך דיינו שנכנסנו  
 .לאומה זו בשלום ויצאנו בשלום

 

8. Babylonian Talmud, Hagigah 3A  .בבלי, חגיגה דף ג 

Our Rabbis taught: Once R. Johanan b. Beroka and R. Eleazar 

Hisma went to pay their respects to R. Joshua at Peki'in. Said he to 

them: What new teaching was there at the College to-day? They 

replied: We are thy disciples and thy waters do we drink. Said he 

to them: Even so, it is impossible for a college session to pass 

without some novel teaching. Whose Sabbath was it? — It was the 

Sabbath of R. Eleazar b. ‘Azariah, [they replied].-And what was 

the theme of his Haggadic discourse to-day? They answered: The 

section ‘Assemble’. And what exposition did he give thereon? 

‘Assemble the people the men and the women and the little ones’. 

If the men came to learn, the women came to hear, but wherefore 

have the little ones to come? In order to grant reward to those that 

bring them. Said he to them: There was a fair Jewel in your hand, 

and you sought to deprive me of it. He further expounded: Thou 

hast avouched the Lord this day . . . and the Lord has avouched 

thee this day. The Holy One, blessed be He, said to Israel: You 

have made me a unique object of your love in the world, and I 

shall make you a unique object of My love in the world. You have 

made me a unique object of your love, as it is written: Hear, O 

Israel, the Lord our God, the Lord is One. And I shall make you a 

unique object of My love, as it is said: And who is like unto Thy 

people Israel, a nation one in the earth. And he also took up the 

text and expounded: The words of the wise are as goads, and as 

nails well planted are the words of masters of Assemblies, which 

are given from one Shepherd. Why are the words of the Torah 
likened to a goad? To teach you that just as the goad directs the 

heifer along its furrow in order to bring forth life to the world, so 

ר מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי  "ת
חסמא שהלכו להקביל פני  ( בן)אלעזר 

יהושע בפקיעין אמר להם מה חידוש  ' ר
היה בבית המדרש היום אמרו לו  

תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין אמר  
אף על פי כן אי אפשר לבית  להם 

המדרש בלא חידוש שבת של מי היתה  
אלעזר בן עזריה היתה  ' שבת של ר

ובמה היתה הגדה היום אמרו לו  
בפרשת הקהל ומה דרש בה הקהל את  

העם האנשים והנשים והטף אם 
אנשים באים ללמוד נשים באות  

לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר  
  למביאיהן אמר להם מרגלית טובה

היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני  
' האמרת היום וה' ועוד דרש את ה

ה  "האמירך היום אמר להם הקב
לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת  

בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת  
בעולם אתם עשיתוני חטיבה אחת  

ינו  לה -א' בעולם דכתיב שמע ישראל ה 
אחד ואני אעשה אתכם חטיבה  ' ה

מי כעמך  אחת בעולם שנאמר ומי ו
ישראל גוי אחד בארץ ואף הוא פתח  

ודרש דברי חכמים כדרבונות 
וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו  

מרועה אחד למה נמשלו דברי תורה  
לדרבן לומר לך מה דרבן זה מכוין את  
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the words of the Torah direct those who study them from the paths 

of death to the paths of life. But [should you think] that just as the 

goad is movable so the words of the Torah are movable; therefore 

the text says: ‘nails’. But [should you think] that just as the nail 

diminishes and does not increase, so too the words of the Torah 

diminish and do not increase; therefore the text says: ‘well 

planted’; just as a plant grows and increases, so the words of the 

Torah grow and increase. ‘The masters of assemblies’: these are 

the disciples of the wise, who sit in manifold assemblies and 

occupy themselves with the Torah, some pronouncing unclean and 

others pronouncing clean, some prohibiting and others permitting, 

some disqualifying and others declaring fit. Should a man say: 

How in these circumstances shall I learn Torah? Therefore the text 

says: ‘All of them are given from one Shepherd’. One God gave 

them; one leader uttered them from the mouth of the Lord of all 

creation, blessed be He; for it is written: ‘And God spoke all these 

words’. Also do thou make thine ear like the hopper and get thee a 

perceptive heart to understand the words of those who pronounce 

unclean and the words of those who pronounce clean, the words of 

those who prohibit and the words of those who permit, the words 

of those who disqualify and the words of those who declare fit. He 

[then] spoke to the in the following words: It is not an orphan 

generation in which R. Eleazar b. ‘Azariah lives.  

הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם  
אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן  

אי מה  [ מדרכי מיתה לדרכי חיים א
בן זה מטלטל אף דברי תורה דר

ל מסמרות אי מה מסמר  "מטלטלין ת
זה חסר ולא יתר אף דברי תורה 

ל נטועים מה  "חסירין ולא יתירין ת
נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה  

פרין ורבין בעלי אסופות אלו תלמידי  
חכמים שיושבין אסופות אסופות  

ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו  
ין והללו מתירין  מטהרין הללו אוסר

הללו פוסלין והללו מכשירין שמא 
יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה  

תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד  
אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי  
אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב  

ים את כל הדברים האלה  לה- אוידבר 
אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה  

טמאים  לך לב מבין לשמוע את דברי מ
ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין  

ואת דברי מתירין את דברי פוסלין  
ואת דברי מכשירין בלשון הזה אמר  

אלעזר בן  ' להם אין דור יתום שר
 עזריה שרוי בתוכו  

 

9. Babylonian Talmud, Ta’anit 7A  .בבלי, תענית דף ז 

R. Oshaia said: Why are the words of the Torah likened unto these 

three liquids, water, wine and milk — as it is written, ‘Ho, 

everyone that thirsteth come ye for water’; and it is written, Come 

ye, buy and eat; yea, come buy wine and milk without money, and 

without price? This is to teach you, just as these three liquids can 

only be preserved in the most inferior of vessels, so too the words 

of the Torah endure only with him who is meekminded. This is 

illustrated by the story of the daughter of the Roman Emperor who 

addressed R. Joshua b. Hanania, ‘O glorious Wisdom in an ugly 

vessel’. He replied, ‘Does not your father keep wine in an 

earthenware vessel?’ She asked, ‘Wherein else shall he keep it?’ 

He said to her, ‘You who are nobles should keep it in vessels of 

gold and silver’. Thereupon she went and told this to her father 

and he had the wine put into vessels of gold and silver and it 

became sour. When he was informed of this he asked his daughter, 

‘Who gave you this advice?’ She replied. ‘R. Joshua b. Hanania’ 

— Thereupon the Emperor had him summoned before him and 

asked him, ‘Why did you give her such advice?’ He replied, ‘I 

answered her according to the way that she spoke to me’. But are 

there not good-looking people who are learned? If these very 

people were ugly they would be still more learned.  

ואמר רבי אושעיא למה נמשלו דברי  
תורה לשלשה משקין הללו במים וביין  

ובחלב דכתיב הוי כל צמא לכו למים  
וכתיב לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא  
כסף ובלא מחיר יין וחלב לומר לך מה  

שלשה משקין הללו אין מתקיימין  
תורה   אלא בפחות שבכלים אף דברי

אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה  
יהושע  ' כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר

בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי  
מכוער אמר לה אביך רמי חמרא במני  

דפחרא אמרה ליה אלא במאי נירמי  
אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני  

דהבא וכספא אזלה ואמרה ליה לאבוה  
רמייא לחמרא במני דהבא וכספא  

ף אתו ואמרו ליה אמר לה  ותקי
לברתיה מאן אמר לך הכי אמרה ליה  
רבי יהושע בן חנניה קריוהו אמר ליה  

אמאי אמרת לה הכי אמר ליה כי היכי  
דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי  

 הוו סנו טפי הוו גמירי  דגמירי אי
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10. Babylonian Talmud, Gittin 58A  .בבלי, גיטין דף נח 

Our Rabbis have taught: R. Joshua b. Hananiah once 

happened to go to the great city of Rome, and he was told 

there that there was in the prison a child with beautiful eyes 

and face and curly locks. He went and stood at the doorway of 

the prison and said, Who gave Jacob for a spoil and Israel to 

the robbers? The child answered, Is it not the Lord, He against 

whom we have sinned and in whose ways they would not 

walk, neither were they obedient unto his law. He said: I feel 

sure that this one will be a teacher in Israel. I swear that I will 

not budge from here before I ransom him, whatever price may 

be demanded. It is reported that he did not leave the spot 

before he had ransomed him at a high figure, nor did many 

days pass before he became a teacher in Israel. Who was he? 

— He was R. Ishmael b. Elisha. 

ר מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך  "ת
לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש  

בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי  
וקווצותיו סדורות לו תלתלים הלך ועמד  

על פתח בית האסורים אמר מי נתן  
למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ענה אותו  

זו חטאנו לו ולא אבו  ' ואמר הלא ה תינוק 
בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו אמר  
מובטחני בו שמורה הוראה בישראל  

העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל  
ממון שפוסקין עליו אמרו לא זז משם עד  

שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטין  
עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי  

 ישמעאל בן אלישע 

 
 

 : לקריאה נוספת
 181-183עמודים , אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, מרדכי מרגליות

 27-32עמודים , אישים בתלמוד, הרב עדין שטיינזלץ
 94-106 עמודיםחכמים כרך שני,  הרב בני לאו,

 


