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Sponsored in loving memory of Ben Blutstein z”l 
by his family who misses him dearly 

 
The Anvetanut of Rabbi Zecharia ben Avkolas:  

How Can We Move Beyond Paralysis and Fear in Politics, Religion, and in 
our Lives? 

 
1. Talmud Gittin 55b 
R. Yohanan said: What is illustrative of the verse, 
Happy is the man that is always afraid, but one that 
hardens their heart shall fall into mischief?  The 
destruction of Jerusalem came through a Kamza and 
a Bar Kamza…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 them 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. Avkolas 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. Avkolas 
said to them, Is one who makes a blemish on 
consecrated animals to be put to death? R. Yohanan 
remarked: Through the anvantanut  of R. Zechariah b. 
Avkolas our House has been destroyed, our Temple 
burnt and we ourselves exiled from our land. 

 תלמוד בבלי גיטין דף נה עמוד ב 
, אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים 

דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל 
, עבד סעודתא, דבביה בר קמצא

זיל אייתי לי : אמר ליה לשמעיה
. אזל אייתי ליה בר קמצא, קמצא

אמר , אתא אשכחיה דהוה יתיב
מכדי ההוא גברא בעל דבבא : ליה

מאי בעית , דההוא גברא הוא
הואיל : אמר ליה! קום פוק? הכא

ויהיבנא לך דמי מה , י שבקןואתא
תלמוד בבלי , דאכילנא ושתינא

 מסכת גיטין דף נו עמוד א 
יהיבנא לך : אמר ליה. לא: אמר ליה

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

נקטיה בידיה . לא: ל"א! סעודתיך
הואיל והוו : אמר. ואוקמיה ואפקיה

מ קא "ש, יתבי רבנן ולא מחו ביה
איזיל איכול בהו קורצא , ניחא להו
: אזל אמר ליה לקיסר. בי מלכא

? מי יימר: ל"א! מרדו בך יהודאי
חזית אי , שדר להו קורבנא: ל"א

אזל שדר בידיה עגלא . מקרבין ליה
בהדי דקאתי שדא ביה . תלתא

ואמרי לה , מומא בניב שפתים
דוכתא דלדידן הוה , בדוקין שבעין

סבור . ומא הואמומא ולדידהו לאו מ
, רבנן לקרוביה משום שלום מלכות

, אמר להו רבי זכריה בן אבקולס
בעלי מומין קריבין לגבי : יאמרו
דלא ליזיל , סבור למיקטליה! מזבח
: יאמרו, אמר להו רבי זכריה, ולימא

אמר רבי ! מטיל מום בקדשים יהרג
ענוותנותו של רבי זכריה בן : יוחנן

, החריבה את ביתנו, אבקולס
והגליתנו , שרפה את היכלנוו

 .מארצנו



  
Tisha B’Av 5778 

meesh@pardes.org.il 
Rabbi Meesh Hammer-Kossoy, Ph.D. 

 

 

Think about the environment. Share & recycle sourcesheets. 
Access more Pardes learning at elmad.pardes.org 

 

  
2. Talmud Gittin 56a 
He [the Emperor] sent against them Nero the Caesar.  
As he was coming he shot an arrow towards the east, 
and it fell in Jerusalem. He then shot one towards the 
west, and it again fell in Jerusalem. He shot towards 
all four points of the compass, and each time it fell in 
Jerusalem. He said to a certain boy: Repeat to me 
[the last] verse of Scripture you have learnt. He said: 
And I will lay my vengeance upon Edom by the hand 
of my people Israel.  He said: The Blessed Holy One 
desires to lay waste his House and to lay the blame 
on me.  So he ran away and became a proselyte, and 
R. Meir was descended from him. 
 

 תלמוד בבלי גיטין דף נו עמוד א 
, כי קאתי. שדר עלוייהו לנירון קיסר

שדא גירא למזרח אתא נפל 
אתא נפל  -למערב , בירושלים
 -לארבע רוחות השמים , בירושלים

: ל לינוקא"א. ירושליםאתא נפל ב
ונתתי : אמר ליה, פסוק לי פסוקיך

את נקמתי באדום ביד עמי ישראל 
קודשא בריך הוא בעי : אמר', וגו

ובעי לכפורי ידיה , לחרובי ביתיה
, ערק ואזל ואיגייר! בההוא גברא
 .מ"ונפק מיניה ר

3. Talmud Gittin 56a 
Martha the daughter of Boethius was one of the 
richest women in Jerusalem. She sent her man-
servant out saying, Go and bring me some fine flour. 
By the time he went it was sold out. He came and told 
her, There is no fine flour, but there is white [flour]. 
She then said to him, Go and bring me some. By the 
time he went he found the white flour sold out. He 
came and told her, There is no white flour but there is 
dark flour. She said to him, Go and bring me some. By 
the time he went it was sold out. He returned and said 
to her, There is no dark flour, but there is barley flour. 
She said, Go and bring me some. By the time he went 
this was also sold out. She had taken off her shoes, 
but she said, I will go out and see if I can find anything 
to eat. Some dung stuck to her foot and she died. 
 

 דף נו עמוד א תלמוד בבלי גיטין 
מרתא בת בייתוס עתירתא 

שדרתה לשלוחה , דירושלים הויא
. זיל אייתי לי סמידא: ואמרה ליה

: אתא אמר לה, אדאזל איזדבן
אמרה , חיורתא איכא, סמידא ליכא

, אדאזל איזדבן. זיל אייתי לי: ליה
, חיורתא ליכא: אתא ואמר לה
. זיל אייתי לי: ל"א, גושקרא איכא
: תא ואמר להא, אדאזל אזדבן
קימחא דשערי , גושקרא ליכא

. זיל אייתי לי: אמרה ליה, איכא
הוה שליפא , אדאזל איזדבן

איפוק ואחזי אי : אמרה, מסאנא
איתיב לה , משכחנא מידי למיכל
 .פרתא בכרעא ומתה

4. Tosefta Shabbat 16:7 
Beit Hillel says: One can remove bones and shells 
from the table. 
Beit Shammai says: Pick up the whole plank and 
dump them off. 
Zecharia ben Avkolas would not behave like Beit 
Shammai, nor like Beit Hillel.  Instead, he would take 
[the bones and throw them behind the couch.   
Rabbi Yossi said: The anvantanut of Rabbi Zechariah 
ben Avkolas burned the Temple. 

) ליברמן(תוספתא מסכת שבת 
 הלכה זפרק טז 

מגביהין מעל השלחן ' בית הלל אומ
 עצמות וקלפין 
מסלק את הטבלה ' בית שמיי אומ
 כולה ומנערה 

זכריה בן אבקילס לא היה נוהג לא 
כדברי בית שמיי ולא כדברי בית 

 הלל 
 לאחר המטה  אלא נוטל ומשליך

זכריה ' יוסה ענותנותו של ר' ר' אמ
 בן אבקילס היא שרפה את ההיכל 

 


