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The Destruction of Jerusalem came through a Kamza and a Bar Kamza  

 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

Rabbi Aviad Bodner  

1. Babylonian Talmud, Gittin 55B נ"ה: דף גיטין  ,בבלי 

The destruction of Jerusalem came through a Kamza and a Bar 

Kamza in this way. A certain man had a friend Kamza and an 

enemy Bar Kamza. He once made a party and said to his servant, 

Go and bring Kamza. The man went and brought Bar Kamza. 

When the man [who gave the party] found him there he said, See, 

you tell tales about me; what are you doing here? Get out. Said 

the other: Since I am here, let me stay, and I will pay you for 

whatever I eat and drink. He said, I won't. Then let me give you 

half the cost of the party. No, said the other. Then let me pay for 

the whole party. He still said, No, and he took him by the hand 

and put him out. Said the other, Since the Rabbis were sitting 

there and did not stop him, this shows that they agreed with him. 

I will go and inform against then, to the Government. He went 

and said to the Emperor, The Jews are rebelling against you. He 

said, How can I tell? He said to him: Send them an offering and 

see whether they will offer it [on the altar]. So he sent with him a 

fine calf. While on the way he made a blemish on its upper lip, or 

as some say on the white of its eye, in a place where we [Jews] 

count it a blemish but they do not. The Rabbis were inclined to 

offer it in order not to offend the Government. Said R. Zechariah 

b. Abkulas to them: People will say that blemished animals are 

offered on the altar. They then proposed to kill Bar Kamza so that 

he should not go and inform against them, but R. Zechariah b. 

Abkulas said to them, Is one who makes a blemish on 

consecrated animals to be put to death? R. Johanan thereupon 

remarked: Through the scrupulousness of R. Zechariah b. 

Abkulas our House has been destroyed, our Temple burnt and we 

ourselves exiled from our land. 

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים 
דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל  

דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה 
אזל אייתי  לשמעיה זיל אייתי לי קמצא

אתא אשכחיה דהוה  .ליה בר קמצא
יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל 

דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא 
אמר ליה הואיל ואתאי שבקן   !קום פוק

 .ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא
אמר ליה יהיבנא לך דמי   !אמר ליה לא

אמר   !אמר ליה לא .פלגא דסעודתיך
 !כולה סעודתיךליה יהיבנא לך דמי 

נקטיה בידיה ואוקמיה  !אמר ליה לא
אמר הואיל והוו יתבי רבנן  .ואפקיה

ולא מחו ביה שמע מינה קא ניחא להו 
אזל   .איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא

אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אמר  
אמר ליה שדר להו  ?ליה מי יימר

חזית אי מקרבין ליה אזל שדר  קורבנא
בידיה עגלא תלתא בהדי דקאתי שדא  

ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה 
דוכתא דלדידן הוה  -בדוקין שבעין

מומא ולדידהו לאו מומא הוא סבור  
אמר   ,רבנן לקרוביה משום שלום מלכות

יאמרו בעלי  :להו רבי זכריה בן אבקולס
סבור  .מומין קריבין לגבי מזבח

ה דלא ליזיל ולימא אמר להו למיקטלי
יאמרו מטיל מום בקדשים  :רבי זכריה

ענוותנותו של רבי  :יהרג אמר רבי יוחנן
זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו 

 ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו

 

2. Josephus Flavius, War of the Jews 2:17:2 

And at this time it was that some of those that principally excited the people to go to war made an assault 

upon a certain fortress called Masada. They took it by treachery, and slew the Romans that were there, and 

put others of their own party to keep it. At the same time Eleazar, the son of Ananias the high priest, a 

very bold youth, who was at that time governor of the temple, persuaded those that officiated in the 

Divine service to receive no gift or sacrifice for any foreigner. And this was the true beginning of our 

war with the Romans; for they rejected the sacrifice of Caesar on this account; and when many of the 

high priests and principal men besought them not to omit the sacrifice, which it was customary for them to 

offer for their princes, they would not be prevailed upon. These relied much upon their multitude, for the 

most flourishing part of the innovators assisted them; but they had the chief regard to Eleazar, the governor 

of the temple. 
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3. Lamentations Rabbah 4:3  ד:ג מדרש רבה איכה 

It happened that a Jerusalemite once gave a dinner and instructed 

one of his household, ‘Go and bring me my friend Kamza’; but he 

went and invited Bar Kamza who was his enemy. The latter entered 

and sat among the invited. When the host came in and found him 

among the guests, he said to him, ‘You are my enemy, and yet you 

sit in my house! Get up and leave my house!’ He answered, ‘Do not 

put me to shame, and I will pay you the cost of what I eat.’ He said 

to him, ‘You will not recline at the meal!’ He said to him, ‘Do not 

put me to shame, and I will sit without eating or drinking anything’; 

but he replied, ‘You will not recline at the meal!’ He pleaded, ‘I will 

pay the cost of the whole meal’; but the host said, ‘Go away!’  

 

R. Zechariah b. Eucolus, who was present, could have prevented [the 

host from treating the man in this manner] but did not intervene. Bar 

Kamza at once left the house, and said to himself, ‘They feast and sit 

in luxury; I will go and inform against them.’ What did he do? He 

went to the governor and said, ‘The sacrifices which you send to the 

Jews to offer in the Temple they eat themselves and substitute 

[inferior animals] on the altar.’ He reprimanded him; but he went to 

him a second time and said, ‘All the sacrifices which you send to the 

Jews to offer they eat themselves and substitute [inferior animals] on 

the altar; if you do not believe me, send an officer and some 

sacrificial animals with me, and you will immediately know that I 

am not a liar.’  

 

While they were on the journey the officer fell asleep, and in the 

night Bar Kamza secretly made all the animals blemished. When the 

priest saw [that they were blemished] he substituted others for them. 

The king's messenger asked him, ‘Why do you not offer these 

animals which I brought? ' He replied, ‘I will do so to-morrow.’ He 

came on the third day but the priest had not offered them. He sent a 

message to the king, ‘What the Jew told you is true.’ The king 

forthwith came up against the Temple and destroyed it. 

 

Hence the popular saying: ' Because of the difference between [the 

names] Kamza and Bar Kamza was the Temple destroyed.’ R. Jose 

said: The meekness of Zechariah b. Eucolus burnt the Temple.  

מעשה שהיה באדם אחד בירושלים 
אמר לבן ביתו לך והבא   .שעשה סעודה

לי קמצא רחמי אזל ואייתי ליה בר  
עאל וישב בין האורחים  .קמצא שנאיה

עאל אשכחיה ביני אריסטירא אמר לו  
את שנאי ואת יתיב בגו ביתאי קום פוק 

אמר לו אל תביישני  !לך מיגו ביתאי
אמר לו  . א יהיב לך דמי דסעודתאואנ

אמר לו אל תביישני   !לית את מסובה
אמר   .ואנא יתיב ולית אנא אכיל ושתי

אמר ליה אנא יהיב  !לו לית את מסובה
אמר ליה קום  !דמי כל הדין סעודתא

  !לך
 

והיה שם ר' זכריה בן אבקולס והיתה 
מיד נפיק  .ספק בידו למחות ולא מיחה

מסביין יתבין  ליה אמר בנפשיה אילין 
אנא איכול קרצהון מה  ?בשלוותהון

הלך אצל השלטון אמר לו אילין  ?עבד
קורבנייא דאת משלח ליהודאי 

למקרבינהו אינון אכלין להון ומקרבין  
אזל   .אוחרנים בחילופייהו נזף ביה

לגביה תוב אמר ליה כל אילין קורבניא 
דאת משלח ליהודאי למקרבינהו אינון 

אוחרין בחילופייהו  אכלין להון ומקרבין
ואם לא תאמין לי שלח עמי חד איפרכו 

  .וקורבנייא ואת ידע מיד שאיני שקרן
 

עד דאתייא באורחא דמך איפרכו קם  
הוא בליליא ועשאן כולן בעלי מומין 

בסתר כיון שראה אותן הכהן הקריב  
אמר ההוא שליחא  .אוחרנין תחתיהון

דמלכא למה לית את מקריב אילין 
ליה למחר אתא יום  קורבניא אמר 

תליתאה ולא קרבהון שלח ואמר 
למלכא ההוא מילתא דיהודאה קאמר  

קושטא קאמר מיד סליק למקדשה 
   .והחריבו

 
הדא דבריאתא אמרין בין קמצא ובין בן  

אמר ר' יוסי  .קמצא חרב מקדשא
ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס 

 שרפה את ההיכל 
 

4. Tosefta, Shabbat 17:4 שבת  יז:ד תוספתא , 

The School of Hillel says; One may remove bones and [nut] 

shells from the table; The School of Shamai rule; One lifts 

the whole table board and shakes it. Zechariah b. Avkilus 

would not follow the School of Shamai or the School of 

Hillel, but would take and throw them behind the bed. R. 

Jose said: The meekness of Zechariah b. Avkilus burnt the 

Temple. 

 מגביהין מעל אומרים בית הלל
אומרים   בית שמאי .וקליפין עצמות השולחן

מסלק את הטבלא )שולחן( כולה ומנערה. 
ס לא היה נוהג לא כדברי זכריה בן אבקילו

בית שמאי ולא כדברי בית הלל אלא נוטל 
 רבי  ומשליך לאחר המטה. אמר

ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקילוס   יוסי
 שרפה את ההיכל 

 


