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 ראש השנה לא ע"ב  .א

כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה: ארבעים שנה 
  עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד, ארבעים שנה לימד

 סוכה כח ע"א  .ב

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי: מימיו לא שח שיחת חולין, ולא 
הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא קדמו אדם בבית 

ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא המדרש ולא 
הרהר במבואות המטונפות, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא, 

ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה, ולא פתח אדם דלת 
לתלמידיו אלא הוא בעצמו, ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו 

  ... מעולם
 -גדול שבכולן  ...הזקןתנו רבנן: שמונים תלמידים היו לו להלל 

רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על  -יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן 
רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה, תלמוד, הלכות 

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

משלות כובסין, משלות שועלים, דבר גדול ודבר  ושיחת דקלים,
  הויות דאביי ורבא. -מעשה מרכבה, דבר קטן  -קטן. דבר גדול 

 גיטין נו  .ג

אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי 
א"ל: חזי לי תקנתא לדידי דאיפוק, אפשר דהוי הצלה ... הוה

   ..פורתא.
עלך מלכא, שלמא עלך מלכא!  נפק. כי מטא להתם, אמר: שלמא

א"ל: מיחייבת תרי קטלא, חדא, דלאו מלכא אנא וקא קרית לי 
מלכא! ותו, אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי? 

איברא מלכא את, דאי לאו מלכא  א"ל: דקאמרת לאו מלכא אנא,
 ...את לא מימסרא ירושלים בידך, דכתיב: והלבנון באדיר יפול

לכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא? ודקאמרת אי מ
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 

נן ליה ודעתם יסכל, איבעי ליה למימר ליה: שקלינן צבתא ושקלי
  לדרקון וקטלינן ליה, וחביתא שבקינן לה. 

אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומי, אמר ליה: קום, דמית ליה 
. אמר ליה: .קיסר, ואמרי הנהו חשיבי דרומי לאותיבך ברישא.

מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא, אלא בעי מינאי מידי דאתן 
גמליאל,  לך. אמר ליה: תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא דרבן

ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק. קרי עליה רב יוסף, ואתימא רבי 
עקיבא: משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי למימר ליה 
לשבקינהו הדא זימנא. והוא סבר, דלמא כולי האי לא עביד, 

  והצלה פורתא נמי לא הוי.

 יומא לט ע"ב  .ד

תנו רבנן: ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה 
בימין, ולא 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 
תנבא עליך זכריה בן עדוא פתח בך שסופך עתיד ליחרב, וכבר נ
  לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך

 משנה סוטה ט,ט  .ה

  משרבו המנאפים פסקו המים המרים ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן

 אבות דרבי נתן (נוסח א) פרק ד  .ו

פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ר' יהושע 
אוי לנו על זה הולך אחריו וראה בית המקדש חרב אמר ר' יהושע 

שהוא חרב מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. א"ל בני אל 
ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמילות חסדים 

  שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח

 משנה ראש השנה פרק ד  .ז
יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו  )1(

קין תוקעים אבל לא במדינה משחרב בית המקדש הת
רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית 

 ...דין
בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום  )2(

אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי 
 שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש 

 ושיהא יום הנף כולו אסור )3(
  

 ראש השנה ל ע"א  .ח

ושיהא יום הנף כולו אסור. מאי טעמא? מהרה יבנה בית המקדש, 
עכשיו נמי ניכול. ולא  -ויאמרו: אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח 

  ידעי דאשתקד לא הוה עומר

 ברכות כח ע"ב  .ט

וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיון שראה 
מוד הימיני, אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, ע

פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם: אילו לפני מלך 
בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס 

אין איסורו איסור עולם,  -אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני  -עלי 
אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים  -ואם ממיתני 

על פי כן הייתי בוכה; ועכשיו שמוליכים אותי  אף -ולשחדו בממון 
לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם 

 -כעסו כעס עולם, ואם אוסרני  -ולעולמי עולמים, שאם כועס עלי 
מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול  -איסורו איסור עולם, ואם ממיתני 

ד, אלא שיש לפני שני לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון; ולא עו
דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני יודע באיזו מוליכים 

  ולא אבכה?  -אותי 
אמרו לו: רבינו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים 

אמר להם:  -עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד כאן? 
י אדם. בשעת ולואי! תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר: שלא יראנ

פטירתו, אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כסא לחזקיהו 
  מלך יהודה שבא.

 משנה פסחים ד,ט  .י

ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא 
הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו כיתת נחש 

ו גנז ספר רפואות והודו לו על שלשה לא הודו לו הנחשת והודו ל
קיצץ דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו סתם מי 

גיחון העליון ולא הודו לו עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו

  


