Honi the Circle Maker: In Loving Memory of Aaron Panken z”l
1. Mishna Ta’anit 3:8
It happened that the people said to Honi the circle
drawer, pray for rain to fall…he prayed, and no
rain fell...
What did he do? He drew a circle and stood
within it and exclaimed, Master of the Universe,
your children have turned to me because they
believe me to be as a member of Your
household; I swear by thy great name that I will
not move from here until You have mercy upon
Your children….
Thereupon Shimon b. Shetah sent to him [this
message]: Were it not that you are Honi I would
have placed you under the ban, but what can I do
unto you who importune god and he accedes to
your request as a son that importunes his father
and he accedes to his request.

2. Babylonian Talmud Berakhot 19a

Rabbi Joshua b. Levi further said: In twenty-four
places we find that the court inflicted
excommunication for an insult to a teacher []רב,
and they are all recorded in the Mishnah.
Rabbi Eleazar asked him: Where? He [Rabbi
Joshua] replied: See if you can find them. He
[Rabbi Eleazar] went and examined and found
three cases: … and a third case, one who acts
presumptuously towards heaven [ המגיס דעתו כלפי
…]מעלה.
What is the case of one behaving
presumptuously with heaven?—As we have
learnt: Shimon b. Shetaḥ sent to Ḥoni the Circle
Maker: You deserve to be excommunicated, and
were you not Ḥoni, I would pronounce
excommunication against you. But what can I do,
seeing that you ingratiate yourself with the
Omnipresent and He performs your desires, and
you are like a son who ingratiates himself with his
father and he performs his desires.

ח:משנה תענית ג
:מעשה שאמרו לו לחוני המעגל
התפלל ולא... !התפלל שירדו גשמים
 מה עשה? עג עוגה ועמד.ירדו גשמים
! רבונו של עולם: ואמר לפניו,בתוכה
בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית
 נשבע אני בשמך הגדול שאיני,לפניך
...זז מכאן עד שתרחם על בניך
 אלמלא חוני:שלח לו שמעון בן שטח
 אבל מה אעשה,אתה גוזרני עליך נידוי
לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה
 כבן שהוא מתחטא על אביו,לך רצונך
ועושה לו רצונו

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד
א
 בעשרים:אמר רבי יהושע בן לוי
וארבעה מקומות בית דין מנדין על
. וכולן שנינו במשנתנו,כבוד הרב
: היכא? אמר ליה:אמר ליה רבי אלעזר
… נפק דק ואשכח תלת.לכי תשכח
.והמגיס דעתו כלפי מעלה
?מגיס דעתו כלפי מעלה מאי היא
 שלח לו שמעון בן שטח לחוני,דתנן
 ואלמלא, צריך אתה להתנדות:המעגל
 אבל מה,חוני אתה גוזרני עליך נדוי
אעשה שאתה מתחטא לפני המקום
ועושה לך רצונך כבן שמתחטא לפני
אביו ועושה לו רצונו
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3. Babylonian Talmud, Bava Batra
16a
Rava said: Dust should be put in the
mouth of Job, because he makes himself
the colleague of heaven [ חברותא כלפי
…]שמיא. Rava [further] said: Dust should
be placed in the mouth of Job: is there a
slave who rebukes his master [ כלום יש
?]עבד שמוכיח את רבו

.בבלי בבא בתרא טז
, עפרא לפומיה דאיוב:אמר רבא
?חברותא כלפי שמיא
 כלום, עפרא לפומיה דאיוב:אמר רבא
?יש עבד שמוכיח את רבו

4. Genesis Rabbah 54:3: “Rabbi Yossi the son of Hanina said: any
love that is not accompanied with rebuke is not love [ כל אהבה שאין עמו
]תוכחה אינו אהבה.”
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