
 

 

 
 

 
 
 

  תלמוד בבלי מסכת גיטי
 ד	 נה עמוד ב תלמוד בבלי מסכת גיטי
 ד	 נה עמוד ב תלמוד בבלי מסכת גיטי
 ד	 נה עמוד ב תלמוד בבלי מסכת גיטי
 ד	 נה עמוד ב 

אשרי אד�  )ח"משלי כ(: מאי דכתיב, אמר רבי יוחנ

אקמצא ובר ? מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה

אקמצא ובר קמצא חרוב . […],קמצא חרוב ירושלי�
דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר  ,ירושלי�

זיל אייתי לי : אמר ליה לשמעיה, עבד סעודתא, קמצא
אתא אשכחיה דהוה . אזל אייתי ליה בר קמצא, קמצא
מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא : אמר ליה, יתיב

הואיל : אמר ליה! קו� פוק? מאי בעית הכא, גברא הוא

 ,ילנא ושתינאויהיבנא ל! דמי מה דאכ, ואתאי שבק

יהיבנא ל! דמי פלגא : אמר ליה. לא: אמר ליה
יהיבנא ל! דמי : אמר ליה. לא: אמר ליה! דסעודתי!

נקטיה בידיה ואוקמיה . לא: ל"א! כולה סעודתי!
מ "ש, הואיל והוו יתבי רבנ
 ולא מחו ביה: אמר. ואפקיה

אזל . איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא, קא ניחא להו
: ל"א? מי יימר: ל"א! מרדו ב! יהודאי :אמר ליה לקיסר

אזל שדר בידיה . חזית אי מקרבי
 ליה, שדר להו קורבנא
בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב . עגלא תלתא

דוכתא דלדיד
 הוה , ואמרי לה בדוקי
 שבעי
, שפתי�
סבור רבנ
 לקרוביה . מומא ולדידהו לאו מומא הוא

, אבקולסאמר להו רבי זכריה ב
 , משו� שלו� מלכות
, סבור למיקטליה! בעלי מומי
 קריבי
 לגבי מזבח: יאמרו

מטיל : יאמרו, אמר להו רבי זכריה, דלא ליזיל ולימא
ענוותנותו של רבי : אמר רבי יוחנ
! מו� בקדשי� יהרג
ושרפה את , החריבה את ביתנו, זכריה ב
 אבקולס

  . והגליתנו מארצנו, היכלנו
   

 
 

 
Talmud de Babylone traité Avoda Zara page 17 a 
Rabbi Yohanan enseigne : que signifie ce qui est écrit (Proverbes 28) : «Heureux l’homme qui a 
peur en permanence, mais quiconque endurcit son cœur tombe dans le malheur» ? A cause de 
Kamsa et de Bar Kamsa Jérusalem fut détruite […] 
Un homme avait pour ami Kamtsa et un ennemi nommé Bar Kamtsa. Un jour il organisa un festin. 
Il envoya son serviteur chercher Kamtsa. Le serviteur partit et alla chercher Bar Kamtsa. Lorsque 
l’homme vit son ennemi à sa table, il dit : «Que fais-tu ici ? Lève-toi et sors ! » 

Récit d’une haine gratuite 
 

Kamtsa et Bar Kamtsa 
 

Le Talmud ne s’attache pas aux grandes 
causes historiques qui occasionnèrent la 
chute du Temple, mais aux failles profondes 
de la société judéenne.  
 
Pour eux, c’est la haine gratuite qui fut la 
véritable cause de la destruction du Temple, à 
laquelle s’ajoutent des scrupules inconsidérés 
de certains maîtres trop pointilleux.   Attente de la reconstruction du Temple.  



 

- Puisque je suis là, laisse-moi et je paierai ce que je mange et ce que je bois. 
- Non 
- Je paierai la moitié des frais. 
- Non 
- Je paierai la totalité du festin 
L’homme refusa, il saisit son invité et le chassa. Ce dernier se dit : puisque les rabbins présents 
n’ont pas protesté contre ce que l’on m’a fait, donc ils sont d’accord. Je vais les dénoncer au 
gouverneur (romain). 
Il dit à César: les Juifs se rebellent contre toi.  
- Comment le sais-tu ? 
- Envoie leur un sacrifice et vois s’ils l’acceptent ou non. 
César envoya un veau de trois ans. Sur le chemin il (Bar Kamtsa) infligea une blessure à la lèvre 
supérieure (certains disent à l’œil) ce qui rend l'animal interdit pour nous (les juifs), mais pas pour 
eux (les romains). Les rabbins l’auraient sacrifié pour la paix avec le gouvernant, mais Rabbi 
Zacharie fils d’Abkilus dit : «On va penser qu’il est licite d’offrir un sacrifice avec un défaut ». On 
pensa tuer le dénonciateur pour ne pas qu’il rapporte (aux Romains). Rabbi Zacharie dit : «On va 
penser que l’on peut condamner à mort quiconque rend un animal impropre». Rabbi Yohanan dit : 
«C’est l’humilité de Rabbi Zacharie fils d’Abkilus qui occasionna la destruction de notre maison, 
l’incendie de notre sanctuaire et l’exil de notre terre. » 
 
 
 
Note : 
« C’est l’humilité de Rabbi Zacharie qui occasionna la destruction de notre maison : Dans le sens où il 
s'humiliait devant la Loi de Dieu, sans tenir compte des implications tragiques qui voulaient en découler pour 
tout le peuple d'Israël, dans ce cas de figure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Philippe Haddad 

Destruction du Temple de Jérusalem, Nicolas Poussin, 1640 


