
The Story of Kamsa and Bar Kamsa 
The Gemara (Rabbinic discussions) in Gittin 55b – 56a  

A certain man, who had a friend named KAMTZA and an enemy named BAR KAMTZA, made a 
banquet. He told his attendant: “Go and bring KAMTZA to join me at the banquet”. The attendant 
went and mistakenly brought him BAR KAMTZA. When the host arrived at the banquet and found 
Bar Kamtza sitting there, he said to Bar Kamtza: “Look here, that man (you) is the enemy of that 
man (me). What do you want here ? – Get up and get out !” Bar Kamtza said to him: “Since I have 
come, let me stay, and I will give you of whatever I eat and drink”. 

The host said to Bar Kamtza: “No, I will not let you stay !” 

Bar Kamtza said: “I will give you the value of half your banquet”. 

Again the host said no. 

Bar Kamtza: “I will give you the value of your entire banquet”. 

The host said NO. He grabbed Bar Kamtza and threw him out. 

Bar Kamtza said to himself: “Since the Rabbis were seated at the banquet and did not rebuke him for 
the way he treated me, it is evident that what he did was acceptable to them. I will go and spread 
slander against the Rabbis in the royal palace. 

He went to Caesar (the term is sometimes used for a Roman emperor but also for those acting as his 
representative) and told him that the Jews have rebelled against Rome. Bar Kamtza said to Caesar: 
“Send them an animal as a sacrifice and see whether they offer it in their Temple !” 

Caesar went and sent a fine calf with Bar Kamtza. As he was going to Jerusalem, Bar Kamtza caused 
a blemish in the calf’s upper lip, or, as some say, he caused a cataract in the eye. The Rabbis 
considered offering it for the sake of peaceful relations with the Roman government. Rabbi 
Zechariya ben Avkulas said to them, “But people will then say that blemished animals may be 
offered on the Altar !” 

The Rabbis considered killing Bar Kamtza so that he would not be able to go and tell Caesar that the 
offering had been refused. Rabbi Zechariya said to them, “But people will then say that one who 
blemishes consecrated animals is put to death !” 

Rabbi Yochanan said: “The tolerance displayed by Rabbi Zechariya ben Avkulas in refusing to have 
Bar Kamtza put to death destroyed our Temple, burnt down our Sanctuary and exiled us from our 
land. 

Please discuss: 

1. Why do you think the story is called “Kamsa and Bar Kamsa”? 
2. What do we learn from this story about hospitality?  
3. How would you use this story at camp? 



 קמצא ובר-קמצא
 עיבוד: ׁשַהם ְסִמיט  איור: אורן רובין

 

 יהודי עשיר אחד, ֵמעִשיֵרי ְירּוָשַלִים, ָקרא
 אליו ֶאת ְמָשרתֹו ואמר לו: "ַּבשבוע הּבא

 ֶאערֹוך סעודה גדולה. ואתה, ְמָשרִתי
 הֶנאמן, ֵלך וַהזֵמן ֶאת חבַריי ּוַמָּכריי, עשירי

 ".ְירּוָשַלִים ְוִנְכָּבֶדיָה
  

 ֶהָעשיר ָנקב ִּבְשמות כל חבריו ּוַמָּכריו. "כל
 כך הרבה ֵשמות..." ִמלֵמל הְמָשרת, "שלא

 ֶאתּבלּבל," אמר ְלעצמֹו. ואמנם, אבוי, ֵמרוב
 ֵשמות טעה הְמָשרת, ּוִבמקום להזמין

 ַלסעודה ֶאת ַקְמָצא, חברֹו הוותיק של אדונו,
 ִהזמין ַלסעודה אדם ַּבעל ֵשם דוֶמה,

 ַּבר-ַקְמָצא, שלא היה ֶאָלא אֹוְיבֹו ּוְׂשנּוא ַנפשֹו של ֶהָעשיר.
 ַּבר-ַקְמָצא ִהתּפֵלא מאוד. "היִיָתֵכן," אמר, "שׂשֹוְנִאי המּושָּבע מזמין אותי ִלסעודה?" ָשבוע ָשלם חשב וחשב, ּולַבסוף
 ֶהחליט: ִאם ׂשֹוְנִאי מזמין אותי, הוא ְּבוַודאי רוֶצה לִהתּפייס. ִאם לא ֵאיָעֶנה ַלהזמנה ַאעליב אותו, ואנו נישֵאר אויבים.

 עליי ְלֵהיָענֹות ַלהזמנה ּולִהשַתֵתף ַּבסעודה.
  

 ְּכֶשִהגיע יום הסעודה, לבש ַּבר-ַקְמָצא ֶּבגד חגיגי ּוָפנה ְלֵביתו של ֶהָעשיר.
  

 ואּולם ֶהָעשיר, שהּופתע ִלראות ֶאת האיש הָׂשנּוא עליו, ַּבר-ַקְמָצא, יושב אל שולחן הסעודה, התרגז עד מאוד, ָּפנה
 אל האורח הֹלא-ָקרּוא וקרא:

  
 "הסתלק ִמֵּביתי! איני רוֶצה ִלראות אותָך! מדוע ּבאָת?"

  
 "ִמשום ש... ִמשום ש..." ַּבר-ַקְמָצא ֶהחוִויר, ניָסה לומר שהוא הוזמן, כמו כל המוזמנים... אך ֶהָעשיר לא ֶהאזין. ָּפניו

 ָאדמּו, והוא הוסיף ִלצעוק: "עמֹוד ָוֵצא!"
  

 "ְרֵאה," ניָסה ַּבר-ַקְמָצא ְלַשְדלֹו, "ְּבוַודאי חלה כאן טעות ְמַצֶערת... אָבל ָּכֵעת יש לי רעיון. הארוחה על השולחן,
 הִנכּבדים ַממתינים, ואף אני רֵעב, מוכן ּוְמזּומן ַלסעודה. מה דעתָך ֶשֲאַשֵלם לָך ְתמּוָרתה?"

  
 "לא יקום ולא יהיה!" קרא ֶהָעשיר.

  
 "זה מעליב..." ִהתַלחשו המוזמנים, אך איש ֵמהם לא מחה.

  
 "סליחה," אמר ַּבר-ַקְמָצא, "אני ֵמבין שָחלה כאן טעות... ּובכל זאת, אנא, אני אדם מכובד, ֵאיני רוֶצה ֶשִילעגו לי,

 ַואני רֵעב. ִאם תרֶשה לי להשתתף ַּבסעודה ֶאשתתף ַּבהוָצאות. הֵתדע מה ַנעֶׂשה? ִנתַחֵלק! ֲאשלם לָך ְתמּורת
 ארּוחֹוֵתיהם של מֲחצית הסועדים."

  
 "לא!" ָּפסק ֶהָעשיר.

  



 מה ֶאעׂשה? – חשב ַּבר-ַקְמָצא וִהשּפיל ֶאת ֵעיָניו. הוא לא יכול היה ִלסּבול ֶאת הַמּבטים שִננעצו בו. ַמּבטים שּכמו
 אמרו לו: "ִּבגללָך, ַּבר-ַקְמָצא, אנו רק יושבים ּוַממתינים ולא אוכלים ולא ׂשמחים ְּבִׂשמחתו של ֲחֵבֵרנּו."

  
 ידו של ֶהָעשיר כבר ִנשְלחה אל ַצוְוארונו של ַּבר-ַקְמָצא, ְּכֶשְּבֹראשו של האורח צץ רעיון נוסף, אחרון: "ֶרגע!" אמר,

 "אל ְתָגֵרש אותי! ֵאיני יכול ָלֵׂשאת ֶאת הבושה. ִאם תניח לי להישאר ְוֶלאכול ְּבֶחברת מּוזָמֶניָך – ֲאשלם על כל
 הארוחות! על הסעודה ּכולה!"

  
 ְדממה ִנׂשָתְררה. הסועדים כולם ָתלו ֶאת עיניהם ִּבפֵני חֵבָרם ֶהָעשיר. הִאם הַּפעם ֵייָעֶנה ַלהצעה? – ָתהה כל אחד

 ואחד.
  

 ֶהָעשיר לא ענה. הוא אחז ְּבַצוְוארונו של ַּבר-ַקְמָצא, ֵהקימֹו ְּבכוח מהכיסא וָגרר אותו אל ֵעבר הדלת. "ֵלך! הסתלק
 ולעולם אל ַתרֶאה ְּבֵביִתי ֶאת ָּפֶניָך!" קרא אחריו ָסמּוק כולו ִמּכעס, ודחף אותו ַּבמדרגות.

  
 ַּבר-ַקְמָצא קם, ניֵער ִמּבגדיו החגיגיים ֶאת הָאבק, ּוִמְלָחיָיו ָמחה ֶאת הְדמעות.

  
 לא איש אחד ִּבלבד ִּביֵיש אותי וֶהעליב אותי – אמר ְּבִלּבו – ֶאָלא אנשים רּבים. כל מי שָישב ְּבאּולם הסעודה ראה

 כיצד ֶהָעשיר ַמשּפיל אותי, ואיש לא קם ַלֲהָגָנתי. ָּכֵעת ֶאנקום בהם ֶאת ִנקמתי. ֵאלך ֶאל הֵקיָסר הרֹוִמי השולט
 ִּבירּוָשַלִים ואוַמר לו כי היהודים מֹורדים בו. כך, הֵקיָסר ִּבכבודו ּוְבעצמֹו יעניש ֶאת ִנכְּבֵדי ְירּוָשַלִים שָּפגעו בי ּוִבכבודי.

  
 ַלמחרת הלך האיש אל הֵקיָסר הרֹוִמי ואמר: "היהודים מרדו ּבָך. הם אינם עוׂשים מה שאתה מוֶרה להם."

  
 כעס הֵקיָסר, כינס ֶאת ַחיָיָליו ְוציוָוה עליהם ַלהרוס ֶאת ֵּבית הִמקָדש, וֶאת ְירּוָשַלִים ציוָוה ְלַהעלֹות ָּבֵאש.

  
 וכך, ִּבגלל ַקְמָצא ּוַבר-ַקְמָצא ּוִבגלל ִׂשנַאת חינם, ָחְרבה ְירּוָשַלִים.

 
 
 
 


