
 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

'אבות פרק במסכת   
רבי אליעזר בן , ואלו הן, חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי משנה ח
ורבי , ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי יוסי הכהן, ורבי יהושע בן חנניה, הרקנוס

ואליעזר , אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, הוא היה אומר...אלעזר בן ערך
אם יהיו כל , אבא שאול אומר משמו .מכריע את כלם, בן הרקנוס בכף שניה

ורבי אלעזר בן , חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הרקנוס אף עמהם
מכריע את כולם, ערך בכף שניה  

.צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, אמר להם משנה ט  
 .שבכלל דבריו דבריכם, אלעזר בן ערך מדבריכםרואה אני את דברי , אמר להם...

 .צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם: אמר להם
 שבכלל דבריו דבריכם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, אמר להם...

 
 גמרא בבא בתרא דף י עמוד ב

תניא אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו בני מהו שאמר הכתוב )משלי יד, לד( 
 צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת 

  ...נענה רבי יהושע ואמר ...נענה רבי אליעזר ואמר
...רבי אליעזר המודעי אומר...נענה רבן גמליאל ואמר  

  ...נענה רבי נחוניא בן הקנה ואמר
 

  עמוד בגמרא חגיגה דף יד 
עמד רבן יוחנן  ...א בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים"פתח ר

אשריך ... אלהי ישראל שנתן בן לאברהם' וך הז ונשקו על ראשו ואמר בר"ב
שאלעזר בן ערך יצא מחלציך אברהם אבינו  

 
'אבות דרבי נתן פרק יד  

 ...כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו
כדרך שבני אדם , אלעזר בני נחמתני' ר, אמר לו. ..ערךנכנס רבי אלעזר בן 

, למקום יפה ומים יפים ונאים, הוא אמר אלך לדמסית, כשיצאו מלפניו .מנחמין
הוא . ה למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורהוהם אמרו נלך ליבנ

הם שהלכו . נתמעט שמו בתורה, למקום יפה ומים יפים ונאים, שהלך לדמסית

Rabban Yo'hanan ben Zakaï et ses élèves 
 

Le disciple préféré 
 

A travers différents textes, on peut retrouver les 
élèves de Rabban Yo'hanane ben Zakaï.  
On y découvre notamment la place particulière 
qu’occupe Rabbi Elazar ben Ara'h. 
 

Même parmi les élèves des sages du Talmud il y a des 

chouchous. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%93


 

 

נתגדל שמם  -למקום שתלמידי חכמים מרובים ואוהבים את התורה , ליבנה
 בתורה

Michna Avot chapitre 2  
Michna 8  
Rabban Yohanane ben Zakaï a eu cinq élèves: Rabbi Eliézer ben Hourkenous, Rabbi 
Yéhochoua ben 'Hananya, Rabbi Yossi Hacohen, Rabbi Chimon ben Nethanel et Rabbi 
Elazar ben Ara'h. 
Il avait l’habitude de dire: si l’on mettait tous les Sages d’Israël d’un côté de la balance et 
Rabbi Eliézer ben Hourkenous de l’autre, il pèserait plus lourd que tous. 
Aba Chaoul rapportait en son nom : si l’on mettait tous les Sages d’Israël avec Rabbi Eliézer 
ben Hourkenous d’un côté de la balance et Rabbi Elazar ben Ara'h de l’autre, il péserait plus 
lourd que tous. 
Michna 9 
Rabbi Yohanane ben Zakaï dit un jour à ses élèves: sortez et observez quel est le 
comportement le plus juste auquel l’homme doit s’attacher. 
[chacun rapporte sa réponse] 
Il leur dit: je préfère la réponse de Rabbi Elazar à la vôtre, car elle englobe vos propos. 
Il leur dit un jour: sortez et observez quel est le comportement le plus destructeur dont 
l’homme doit s’écarter. 
[chacun rapporte sa réponse] 
Il leur dit: je préfère la réponse de Rabbi Elazar à la vôtre, car elle englobe vos propos. 
 

Talmud babli traité Baba batra page 10b 
Rabbi Yohanane ben Zakaï dit un jour à ses élèves: mes enfants, comment comprendre le 
verset 'la charité élévera le peuple, et la bienfaisance des Nations est un manque' ? 
Rabbi Eliézer prit la parole et dit…Rabbi Yéhochoua prit la parole et dit… 
Rabban Gamliel prit la parole et dit…Rabbi Eliézer Hamodaï prit la parole et dit… 
Rabbi Néhounya prit la parole et dit… 
 

Talmud Babli traité Haguiga page 14b  
Rabbi Elazar ben 'Arah entama l’étude du char céleste et un feu descendit du ciel… Rabban 
Yohanane ben Zakaï se leva alors et l’embrassa en proclamant : "béni soit le Dieu d’Israël 
qui a donné un tel descendant à notre patriarche Abraham… Heureux sois-tu Abraham 
d’avoir un tel descendant" ! 
 

Avot de Rabbi Nathan Chapitre 14 

Lorsque Rabban Yohanane ben Zakaï perdit son fils, ses élèves vinrent le consoler: 
[chaque élève rentre mais ne parvient pas à le consoler] 
Rabbi Elazar ben Arah entra et dit… 
Rabban Yohanane ben Zakaï lui dit : "mon fils, tu m’as consolé comme les hommes 
consolent". 
Lorsque ses élèves le quittèrent, Rabbi Elazar ben Arah choisit d’aller à Damasit, un endroit 
joli où l’eau était fraiche tandis que les autres disciples prirent la direction de Yabné où 
habitaient beaucoup de Sages qui aimaient la Tora. 
Leur renommée s’accrut tandis qu’au contraire celle de Rabbi Elazar ben Arah déclina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Raphaël Horowitz 


