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A Very Short Introduction to Rav Yochanan ben Zakai – The Man Who Saved Judaism 

 

Political genius consists in the ability to hear the distant hoof beat of the horse of history, and then by a 

superhuman effort to leap and catch horseman by the coat tails (Isaiah Berlin, Personal Impressions, 2001:25) 

 

  Avot D’Rebbi Natan Ch.4–  ד פרק א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת .1

  בתוכו ואישן ארון לי עשו מכאן והוציאוני עמדו בני להם אמר יהושע ורבי אליעזר לרבי לתלמידיו וקרא שלח

 אמרו. ירושלים שערי אצל שהגיעו עד החמה שקיעת עד אותו מוליכין והיו ברגליו אחז יהושע רבי בראשו אחז אליעזר רבי

 מוליכין והיו והוציאוהו …בירושלים המת את מלינים שאין יודעין אתם אין וכי הוא מת להן אמרו. זה הוא מי השוערים להם

 לו אמר. לך אתן מה שאל זכאי בן יוחנן רבן הוא אתה לו אמר. לפניו ועמד הארון פתחו. אספסיינוס אצל שהגיעו עד אותו

 . עשה לעשות רוצה שאתה מה וכל לך לו אמר. ..לתלמידי בה ואשנה שאלך יבנה אלא ממך מבקש איני

[When R’ Yochanan ben Zakkai saw that the zealots of Jerusalem did not accept his plan for compromise] he 

sent for his students and told them to place him in a coffin (to escape from Jerusalem). Rabbi Eliezer and Rabbi 

Yehoshua held him by the legs and carried him until dawn and told the guards that they could not keep the dead 

in Jerusalem… They carried him until they reached the Roman General Vespasian. They opened the coffin and he 

stood before them. Vespasian said ‘Are you R’ Yochanan ben Zakai? Ask of me and I shall grant it’. 

He responded ‘All I ask from you is Yavneh where I will teach to my students and institute prayer there and 

perform all the commandments.’... Vespasian said, ‘Go! And do you everything that you propose’ 

 

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

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

 ...(. 'ו' ו הושע) זבח ולא חפצתי חסד כי שנאמר חסדים גמילות

It once happened that Rabbi Yochanan ben Zakai was leaving Jerusalem with Rabbi Yehoshua and they 

witnessed the destruction of the Temple. Rabbi Yehoshua said ‘woe to us for the place where the sins of Israel 

were atoned for has been destroyed. Rabbi Yochanan ben Zakai said – ‘do not be bitter my son, for we have 

another form of atonement which is as  great, and this is gemilut chasadim (acts of kindness) as the verse states 

‘for it is kindness I desire and not burnt offerings’ (Hoshea 6:6) 

 

  Mishna Succah 3:12- יב משנה ג פרק סוכה מסכת משנה .2

 ניטל לולב שיהא זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב אחד יום ובמדינה שבעה במקדש ניטל לולב היה בראשונה

 …למקדש זכר שבעה במדינה

Originally the lulav would be taken in the Temple for all seven days, but only the first day in the rest of the 

country. After the destruction of the Temple, Rabbi Yochanan ben Zakai established that the lulav should be 

taken for all seven days in the country as a memory of the Temple 

 

  Talmud Bavli, Masechet Rosh HaShanna, 31b- ב עמוד לא דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד .3

 . זכאי בן יוחנן רבן שהתקין תקנות מתשע אחד וזו, לדוכן בסנדליהן לעלות רשאין כהנים אין: רבנן תנו

Our Rabbis taught: the Kohanim are not permitted to bless the congregation whilst wearing sandals (i.e. any 

shoes), and this is one of the nine takkanot established by Rabban Yochanan ben Zakai 
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  Talmud Bavli, Masekhet Brakhot 28b- ב עמוד כח דף ברכות מסכת בבלי תלמוד .4

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

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

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

, הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני אותי שמוליכים ועכשיו; בוכה הייתי כן פי על אף - בממון ולשחדו בדברים לפייסו

 - ממיתני ואם, עולם איסור איסורו - אוסרני ואם, עולם כעס כעסו - עלי כועס שאם, עולמים ולעולמי לעולם וקיים חי שהוא

 ואחת עדן גן של אחת, דרכים שני לפני שיש אלא, עוד ולא; בממון לשחדו ולא בדברים לפייסו יכול ואיני, עולם מיתת מיתתו

 ? אבכה ולא - אותי מוליכים באיזו יודע ואיני, גיהנם של

When R’ Yochanan ben Zakai fell ill his students went to greet him. As he saw them he began to weep. They said 

to him: candle of Israel, mighty hammer, for what are you crying? He responded: if they were leading me before 

a king of flesh and blood, who is here today and in the grave tomorrow, whose anger and punishments are only 

fleeting, who I could pacify with words and bribe with money – I would cry nevertheless! But that they are 

leading me before the King of kings, who is eternal, as are His punishments and who I cannot pacify with words 

or bribe with money! And this is not all – but there are two paths before me – one of Gan Eden and one of 

Gehinnom, and I do not know which one they will lead me down – should I not cry?! 

 

  Eikha Rabba 3:7- ג פרשה( וילנא) רבה איכה .5

 כתובה לה וכתב מטרונה שנשא למלך ד"למה משל אמר יוחנן' ר בשם כהנא בר אבא' ר אוחיל כן על לבי אל אשיב זאת

 הים למדינת לו והלך המלך הניחה, ליך נותן אני טובות ארגוונות וכך כך, ליך עושה אני חופות וכך כך לה ואמר מרובה

 עליך חוזר אינו ושוב הים למדינת לו והלך המלך הניחך לה ואומרות אותה מקניטות והיו אצלה שכנותיה נכנסו, לשם ואיחר

 אני חופות וכך כך בכתובתה ורואה וקוראת כתובתה ומוציאה פותחת ביתה לתוך שנכנסה וכיון, ומתאנחת בוכה והיתה

 כל לי המתנת איך תמה אני בתי לה אמר המלך בא לימים ,מתנחמת היתה מיד, ליך נותן אני טובות ארגוונות וכך כך עושה

 ,שכנותי אבדוני כבר לי ונתת שכתבת מרובה כתובה אלמלא המלך אדוני לו אמרה, השנים אותן

This I will take to heart and therefore I will forgive (Eikha 3:21) – R. Abba b. Kahana said in the name of R’ 

Yochanan, to what can the matter be compared? To a King who wrote a generous ketubah for his betrothed 

promising how much he would give her. The king left his wife and travelled overseas and spent much time there. 

His wife’s neighbours came to her and mocked her saying ‘Your husband has left you to go overseas and will not 

return to you. She would be pained and would weep and as she returned home she would open up her ketubah 

and read to herself all the various gifts her husband had promised her, and she was immediately comforted. 

After many days the King returned and said, ‘my daughter, I am amazed at how you waited for me all these 

years’. She responded, ‘my master the king, were it not for the ketubah you wrote and gave to me my 

neighbours would have desolated me (caused me to desert you) long ago’. 

 והן, עליכם חוזר אינו עוד, מכם שכינתו וסילק מכם פניו הסתיר אלהיכם להם ואומרין ישראל את מונין כוכבים עובדי כך 

 והפריתי אליכם ופניתי( ו"כ ויקרא) שכתוב ומוצאין בתורה וקורין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנסין וכיון, ומתאנחין בוכין

 , מתנחמין והן בתוככם והתהלכתי בתוככם משכני ונתתי אתכם

 אומרים והן השנים אותן כל לי המתנתם היאך מכם תמה אני בני לישראל ה"הקב להם אומר הגאולה קץ כשיבא למחר

 , האומות אבדנו כבר לנו שנתת תורתך אילולי ע"רבש לפניו

So too do the nations say to Israel, ‘Your God has hidden His face from you, and removed His presence from you, 

and will never return to you again’ – and Israel weep and are pained. Yet when they enter into their synagogues 

and study houses and read from the Torah that ‘I will turn to you and make you fruitful and make My dwelling 

amongst you, and walk amongst you’ (Vayikra 26), they are comforted. Tomorrow, when the end of the exile will 

come, God will say to Israel, ‘My children, I am amazed how you waited for me all these years!’ And Israel shall 

respond ‘without the Torah that You gave us, we would have been lost among the nations long ago’. 


