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?
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ָ
ָשׂאת ֶאת הבושהִ .אם תניח לי להישאר וְֶלאכול ְבּ ֶחברת
"אל ְתג ֵ
ָרש אותי! ֵאיני יכול ל ֵ
הארוחות! על הסעודה כּולה!"
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יסר ִבּכבודו ְ
הק ָ
ִבּ ָ
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