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HILCHOT AVELUT - YAHRZEITS 
 

 שו''ע יו''ד סי' ת''ב סע' י''ב 
מי שמת לו מת ולא נודע לו, אינו חובה שיאמרו לו; ואפילו באביו ואמו; ועל זה נאמר: 
וכל  ונישואין  אירוסין  לסעודת  להזמינו  ומותר  יח(  י,  )משלי  כסיל  הוא  דבה  מוציא 
שמחה, כיון שאינו יודע. מיהו אם שואל עליו, אין לו לשקר ולומר: חי הוא, שנאמר: 

הגה: ומכל מקום בבנים זכרים, נהגו להודיע, כדי שיאמרו קדיש;   מדבר שקר תרחק )שמות כג, ז(.
)כל בו    מצוה להתענות יום שמת בו אביו או אמו אבל בבנות, אין מנהג כלל להודיעם )מהרי"ו סי' י"ג(.  

הקבורה יום  ולא  המיתה  יום  ומתענין  וע"פ(,  הר"מ  רצ"ו    בשם  סימן  ומהרא"י  קכ"א  סימן  )מהרי"ו 
י שהיה אצל הקבורה ולא אצל המיתה. )בקבלה מפי זקן מופלג מהר"ם לנדו(; ואם  והאחרונים(, אם לא מ

ואם מתו באדר ונתעברה השנה, יא העיקר אירע יום זה ביום שאין אומרים בו תחנון, אין מתענין כלל.  
להתענות באדר הראשון )ת"ה סימן רצ"ד ומהר"י מינץ(, אע"פ שיש חולקין, כך הוא עיקר. ואם מתו  

ועיין באורח חיים סימן תקס"ח    יבור באדר השני, מתענה גם כן בעיבור באדר השני )ג"ז שם(.בשנת הע
. ואם חל תענית זה בערב ועיין לעיל סימן שצ"א שאין לאכול בסעודה בליל יום שמת בו אב ואםסעיף ז'.  

 ל ימיו. שבת, דינו כשאר תענית. ועיין בא"ח סימן רמ"ט. מיהו אם בפעם ראשון השלים, ינהוג כן כ

 
 לבוש 

נוהגין להתענות יום שמת בו אב או אם, וטעמא שמעתי שיעשה תשובה מפני הסכנה 
 דריעא מזליה ביום זה שמת בו אביו או אמו. 

 
 ''א סע' א' קיצור ש''ע סי' רכ 

מצוה להתענות בכל שנה יום שמת בו אביו או אמו, כדי להתעורר לתשובה לפשפש 
במעשיו באותו היום, ולהתחרט עליהם, ועל ידי זה יזכה את אביו ואמו שיתעלו בגן 
עדן, ולערב בתפלת המנחה אומר עננו כמו בכל תענית יחיד, אם התענה פעם אחת 

הוא עליו כמו נדר שהוא מן התורה,   מסתמא היה דעתו להתענות כל ימיו, ואם כן הרי
וצריך להתענות לעולם, וכשהוא חולה או שהוא בענין אחר שהוא צריך לאכול צריך 
 התרה, ואם פירש שאינו מקבל עליו בנדר אינו צריך התרה. נוהגין להדליק נר יאהרצייט. 

 
 קכ''ב ע''א יבמות דף    מס'   – פרש''י 

קובעים יום שמת בו אדם גדול  ובתשובת הגאונים מצאתי כל הנך ריגלי דאמוראי היינו  
מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו אותו לכבודו ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום  

 .ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם
 

 'ה בהג'   –ו סע' ד'  שו''ע יו''ד סי' שע'' 
מצוה להתענות ביום שמת אב או אם )ריב"ש וכל בו(. שלשה אחין ואיש נכרי, השלשה 
אחין נוטלין השלשה קדישין והאחר נוטל קדיש אחד. ונהגו שאם מגיע לאדם יום שמת 
בו אביו ואמו, שאומרים עליהם קדיש יתום לעולם, ומי שיודע להתפלל כל התפלה, 

 .מתפלל
 

 ס' כלבו סי' קי''ד 
נמצא באגדה שפעם אחת פגע רבי פלוני במת אחד שהיה מהלך ומקושש קוצים ונושאן 
על כתפיו אמר לו בני כל זה למה לך אמר לו רבי כה משפטי כל הימים להביא באשה 

לו ואין מי יוכל להצילך מן הצער הגדול הזה אמר לו אין מי של גיהנם להיות נדון אמר  
שיצילנו אם לא שיאמר בני קדיש או יפטיר בנביא לכבוד השם בעבורי ואם יעשה זה 
ידעתי כי זכותו תעמוד אלי ויגן בעדי ויבא רבי פלוני ויגד זה לבנו של מת ויעש ככל 

לו תנוח דעתך שהנחת   אשר אמר לימים נגלה המת אל החכם הנזכר פעם אחרת ואמר
דעתי, ועל זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כך שנים עשר חדש גם להפטיר 

   .בנביא
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 שו''ת חתם סופר ח''א סי' קס''א 

יום היא"צ   ונבוא לנדון דידן, דלע"ד אם יש עוד אחים במקום אחר היודעים בברור 
ויעשו תקנתא לנשמת האב בקדיש והדלקה ותענית, אם כן הספק מונח רק אקרקפתא 
דהך גברא, לא חמירא ממצוה דרבנן ויעשה כל תקנות הנ"ל ביום ד' לחדש שיפגע בו 

קולא, אך אם אין לו אחים בעולם נמצא תחלה וביום השני יהיה פטור מספיקא דרבנן ל
ביום היא"צ שצריך האב תיקון לנשמתו ביומא דדינא דילי' ואין לו מי שיתקן נשמתו, 
ואם נימא שיעשה הבן רק ביום הראשון אולי איננו יום היא"צ וביום השני שהוא יום 

תקנתא היא"צ והאב צריך לתיקון ואין מי יעמוד בעדו, הרי זה דומה להסיבה דמיעקרא  
דהאב לגמרי שאין בן בעולם שישלים צרכו על כן יעשה בשניהם.   מיהו לישב בתענית 
שני הימים קשה וכ"ש למי שעוסק בתורה אשר ממש יצא שכרו בהפסדו, ויש כמה 
מהאחרונים שכתבו דטעם התענית אינו לתיקון נשמת האב רק משום ריע מזלי' דהבן 

אין להקל כיון שהוזכר בש"ס כיום שמת בו    ומאן דלא קפיד לא קפדינן, ונהי בעלמא 
אביו כיום שנהרג בו גדליה בפ"ג דשבועות ]כ' ע"א[, מ"מ בכה"ג יש להקל שלא להתענות 
הקרבנות,  מכל  טוב  שזה  ה'  ועבודת  בלמוד  יוסיף  שלאחריו  ויום  קמא  ביומא  אלא 

 כנלענ"ד: 
 

 רכא   ' סי   שו''ע קיצור  
לאחר  היום  בסוף  מת  ואפילו  הראשונה,  בשנה  ואפילו  המיתה  ביום  לעולם  מתענין 
שהתפללו ערבית, אם עדיין הוא יום נקבע זה היום ליאהרצייט, אך אם הקבורה נמשכה 
מן המיתה איזה ימים אזי יתענה שנה הראשונה ביום הקבורה, ואחר כך תמיד ביום 

  המיתה.
 

 ט''ז יו''ד סי' ת''ב סע' ט' 
מכ דוקא  דהיינו  נראה  בנימין  מהר"ר  בתשובת  בשנה תוב  אבל  ואילך  ראשונה  שנה 

ראשונה לעולם עושין היאר צי"ט ביום הקבורה ולא ביום המיתה דאל"כ לפעמים לא 
ישלים אבילות של י"ב חדש כגון אם מת בע"ש בר"ח שבט ואין פנאי לקברו עד יום א'  
ג' שבט ואם יהיה לו יאר ציי"ט ביום המיתה בר"ח שבט גם האבילות יפסוק  שהוא 

י כבר נהוג עלמא שלא להתאבל רק עד היאר ציי"ט וזה ודאי לאו שפיר באותו היום כ
יום  דהאבילות התחיל מיום הקבורה ולא מיום המיתה וצריך להשלים האבילות עד 
הקבורה שהוא ג' שבט עכ"ל. ולא אאמין שיצאו דברים אלו מפי אותו צדיק דודאי לא 

ע שמת אביו עד חצי שנה מונה שום אדם י"ב חודש רק מיום המיתה דאטו מי שלא שמ
ודאי לא ימנה רק חצי שנה באבילות דמ"ש בסימן שצ"ד דכל אותה שנה הדין מתוח 
כו' היינו מן מיתת המת לא מיום התחלת האבילות והכי נמי ודאי יסיים האבילות ביום 
ו' בר"ח שבט ואז יהיה לו יאר ציי"ט ומה לנו במה שלא יתאבל י"ב חודש במילואם אם 

ך ואדרבה לדידיה יש לתמוה דהא עכ"פ לא יתאבל יותר מיום ו' שהוא אי אפשר בכ
היום דאז כלו י"ב חודש ימי הדין שלו וירחיק היא"ר ציי"ט מן סיום אבילות שלו אלא 

 לית מאן דחש לזה.
 

 ס' גשר החיים 
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 ידור יסודי ישורון ס 

 
 

 
 תקפ''ח  ב סי' שו''ת תשובות והנהגות ח'' 

  שאלה: אביו ואמו נהרגו בשואה ורוצה לקבוע איזה יום להיארצייט
 

השואל כאן בירר ככל יכולתו, ונתברר לו שבמשך שנה שלימה נהרגו כל אנשי עירו של 
ליארצייט  מתאים  הזמן  מצינו  ובעלמא  במדוייק,  היום  לקבוע  אפשר  ואי  ר"ל,  אביו 

כמבוא ט"ו בחדש  או  ר"ח  בערב  הוא  כאן ולבקר קברים  אור החיים, אבל  בדרשת  ר 
אפילו מומרים נשרפו ר"ל כיהודים, ועיין ברמ"א )יו"ד ש"מ סעיף ה'( שתי דיעות אם  
מתאבלין על מומר שנהרג על ידי עכו"ם, ומסיק דעיקר שאין מתאבלין עליו, והש"ך 
תמה שהגמרא בסנהדרין )מז א( מבואר שגם על רשע דאין מתאבלין עליו מ"מ בנהרג 

ם מתאבלים עליו, ולע"ד נראה דיש לחלק דרק במומר לע"ז אפילו נהרג כיהודי ע"י עכו"
לא מתאבלין עליו, אבל בעבר שאר עבירות אפילו חמורות אזי אם נהרג ע"י עכו"ם 
הגר"א,  בביאור  ]וע"ש  ע"ש.  דסנהדרין  גמרא  מיירי  ובהכי  עליו,  ומתאבלין  מתכפר 

דידן שאביו שמר   שהראי' להחמיר בדין מומר הוא במומר לע"ז דוקא ובנידון  ע"ש[, 
תורה ומצוות ונהרג כיהודי ודאי שנתכפר ביסורים, ובנו חייב לזכותו שיתוספו לו זכיות 

  שיעלה מדרגא לדרגא בגן עדן.
 

ועת רצון בשמים,  זמן רחמים  ואלולא דמסתפינא אמינא שיום הכפורים הלוא הוא 
ר קדיש, עת רצון היא למעלה ודנין אז החיים והמתים, וכשמקדש אז שמו יתברך לומ

לזכות הנשמה, ומאחר שזהו גם יום מחילת עוונות לבן וברא מזכה אבא, נראה דיום 
הכיפורים הוא הזמן המתאים ביותר למי שלא יודע יום הפטירה, ועדיף מיום ת"ב או 
יום עשרה בטבת שקבעוה כאן כמה אנשים ליום זכרון השואה, דימי תענית אלו הם 

שנו בו הרבה ואינו ראוי לקבוע דוקא בו יום רחמים ורצון לקדושי ישראל ימי דין שנענ
שנשמתם תעלה ממעלה למעלה בגנזי מרומים, אבל ביוה"כ שבלאו הכי מזכירים בו 
נשמות ונודרים ונודבים לצדקה, הוא עדיף להגיד קדיש ביום זה, ואף שאינו מתפלל 

קדושים אלו שנהרגו נשמתם מעלה לפני העמוד ביוה"כ יאמר קדיש בבוקר ודי בכך, כי  
  מעלה במדור מיוחד.

 
אמנם כיון שלא מצאתי בפוסקים רמז לעשות כן, ואפשר דאף שהזכרת נשמות ואמירת 
קדיש ביוה"כ מספיק לכך, מ"מ מפני כבוד הנפטר ראוי לקבוע יום מיוחד עם קדיש, 

ליאהרצייט,   ומכבד בכך יותר הנפטר, אמרתי לו לקבוע איזה ערב ר"ח או ט"ו בחודש
וירבה בצדקה ומע"ט באותו יום, ויועיל לעילוי נשמת אביו, ומקיים בכך מצות כיבוד 

   אב שמכבדו בחייו ומכבדו במותו.
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ָך ְלַאֵבד ְבַיד  .ֱאמּונֶּיָך ֲאדֹוִמים ֵאיָכה ַאְצָת ְבַאפֶּ

ר ְולֹא ָזַכְרָת ְבִרית  .ֵבַרְרָת ִלְבחּונֶּיָך ֵבין ַהְבָתִרים ֲאשֶּ

ה ָהָיה ָלנּו  :ּוְבֵכן ִבִטינּו. ְזכֹור ְיָי מֶּ
 

 tested בחוניך   faithful אמוניך   Romans אדומים  to destroy לאבד

 flag bearers דגליך   redeemed גאוליך   arrogant גאים   to exile לגלות 

 confidants ועודיך  masses המוניך   scoffers הוללים  to push away להדוף 

 dear ones חמוליך   sanctuary זבוליך   strangers זרים  to treat with contempt לזלזל 

 who know You יודעיך   sheep טלאיך   impure ones טמאים  to rip apart לטרוף 

 adopted ones לקוחיך   vineyard כרמיך   wayward ones כושלים   to finish off לכלות 

 raised up נשואיך   exalters מנשאיך   oppressors מונים   to erase למחות 

 servants עבדיך  witnesses סהדיך   hypocrites סעפים   to imprison לסגר 

 armies צבאיך  amazing פלאיך   lewd people פריצים   to defile לפגר 

 friends רעיך  invited קרואיך  upstarts קמים  to sell לקנות 

 pure תמימך   loyals שלמיך   plunderers שוללים  to plunder לשלות 

 

 

 

                               ,How could you plan to push your masses into the hands of scoffers .ֲהמֹוֶניָך הֹוְלִלים ְבֶהְגיֹוֶנָך ַלֲהדֹוף ְבַידַהְגָת  ֵאיָכה

ק ִועּוד ְולֹא ָזַכְרתָ  תֶּ ר וֶּ ת ֲאשֶּ סֶּ יָך וֶּ                       Without remembering the meeting place that you established for your .ִוַעְדָת ִלְועּודֶּ
confidants?    

                                     !And thus we lament – Remember Hashem what has befallen us :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .ְוקֹוֵננּו ּוְבֵכן

 

ל ֲאֶשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִדַבְרִתי ִאְתָךְונֹוַעְדִתי ְלָך ָשם  • ֶרת ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִבים ֲאֶשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת כׇּ  (. . )שמות כ"ה:כ"בֵמַעל ַהַכפֹּ

ֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני  • ֵתיֶכם ֶפַתח אֹּ רֹּ ַלת ָתִמיד ְלדֹּ ם ָשָמה ְלדַ  ה'עֹּ ר ִאָּוֵעד ָלכֶּ יָךֲאשֶּ  (. ָשם. )שמות כ"ט:מ"ב ֵבר ֵאלֶּ

ִדי. )שמות כ"ט:מ"ג ְוֹנַעְדִתי •  (. ָשָמה ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִנְקַדש ִבְכבֹּ

ֶרת ֲאֶשר ַעל ָהֵעֻדת   • ן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהַכפֹּ ֶכת ֲאֶשר ַעל ֲארֹּ תֹו ִלְפֵני ַהָפרֹּ ר ִאָּוֵעד ְלָךְוָנַתָתה אֹּ  .(ָשָמה. )שמות ל':ו ֲאשֶּ

ֶהל מֹוֵעד  • ר ִאָּוֵעד ְלָך ָשָמהְוָשַחְקָת ִמֶמָנה ָהֵדק ְוָנַתָתה ִמֶמָנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְבאֹּ ָדִשים ִתְהֶיה ָלֶכם. )שמות ל':ל"ו ֲאשֶּ ֶדש קׇּ  . (קֹּ
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312 gittin . perek V . 55b . 

Rav Yehuda said: is saying that in the time that 
people were being killed in the war they did not apply the law of 
Sicarii, 

Rabbi Asi said: issued three decreesB 

was that anyone who does 
not kill a Jew should be killed. second decree was 
that anyone who kills a Jew should pay four dinars 
last decree was that anyone who kills a Jew should be 

decrees, 
the time when people were being killed in the war, since the 
gentile would kill owing to the 
danger would fully transfer ownershipN 

the last 

stolen by a Sicarius would say Now let him take the 
tomorrow I will claim it from him in court. Although the 

able to recover it in court.

§

is
which is 

fears always, but he who hardens his heart shall fall into mis-
chief ” Jerusalem was destroyed on account 
of KamtzaL and bar Kamtza.N the King’s
Mountain was destroyed on account of a rooster and a hen.

 
chariot [ ].L

Jerusalem was destroyed on account of 
Kamtza and bar Kamtza. as there was a certain man 
whose friend was named Kamtza and whose enemy was  
named bar Kamtza. He once made a large feast and said to his 
servant: Go bring me Kamtza. went and 
mistakenly brought him his enemy bar Kamtza.

came and found bar Kamtza 
said to bar Kamtza. 

enemy [  ]L of that man, that is, you are my enemy. 
What then do you want here? Arise and leave. Bar Kamtza said 
to him: Since I have already come, let me stay and I will give 
you money whatever I eat and drink. Just do not embarrass 
me by sending me out. 

Three decrees – :

-
-

BACKGROUND

Owing to the danger would fully transfer ownership – 
:

On account of Kamtza and bar Kamtza – : 

NOTES

Kamtza – : Some say that this is a reference to the 
family known as 

-

Chariot [ ] – : The -

by horses.

Enemy [ ] – : The root 
-

the meaning of enemy or foe.

LANGUAGE
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 . gittin . Perek V . 56a 313

said to him: No, you must leave. Bar Kamtza said to 
him: I will give you money for half of the feast; just do not send 

said to him: No, you must leave. Bar Kamtza 
then said to him: I will give you money for the entire feast;  

said to him: No, you must leave. Finally, 
the host took bar Kamtza by his hand, stood him up, and took 
him out.

said to 
there and did not protest 

 
me, learn from it that they were content with what he did.  
I will go and inform [  ]L against them  
to the king. He went and 
rebelled against you. said to him: Who says that 

said to him: send 

see whether they will 

went and sent with him a choice three-year-old 
calf. While bar Kamtza was coming 
he made a blemish on upper lip.H And some say he 
made the blemish on its eyelids, a place where according to  
us, i.e., , it is a blemish, but according to them, gentile  

is not a blemish. 
Kamtza brought the animal to the Temple, the priests would  

did not consider it to be blemished.

the 
due to the imperative to maintain peace 

with the government. Rabbi Zekharya ben AvkolasLP said to 
them: will say that blemished  
animals on the altar. 

thought to kill 
himH so that he would not go and speak against them. Rabbi 
Zekharya said to them: will say that one 

animals is to be killed. As a 
 

the Romans began.

excessive humility of Rabbi Zekharya 
ben AvkolasN destroyed our Temple, burned our Sanctuary, 
and exiled us from our land.

rP against the Jews. 
When he came He shot 
an arrow to the east and the arrow came and fell in Jerusalem. 
He then shot another arrow to the west and it also fell in Jeru-
salem. He shot an arrow in all four directions of the heavens, 
and each time the arrow fell in Jerusalem.

He said to a child: Tell me a 
verse that you learned today. He said to him “And I 
will lay My vengeance upon Edom by the hand of My people 
Israel” 
wishes to destroy His Temple, and He wishes to wipe his hands 
with that man, 

bring about the destruction. So and became a convert, 
and ultimately Rabbi Meir descended from him.

Perek V
Daf 56 Amud a

Inform [ ] – : This Aramaic 
 
-
-

Avkolas – : Apparently from the Greek , 

LANGUAGE

On the calf’s upper lip – :

in the Torah 
,

The Sages thought to kill him – : With 

 

,

HALAKHA

Rabbi Zekharya ben Avkolas – : 

, in tractate 

of 

the rebellion.

Nero Caesar – :

taken refuge elsewhere.
-

PERSONALITIES

His humility, etc. – :

-

NOTES

Reproduced with permission from Koren Talmud Bavli, Noé Edition, Vol 21: Gittin 
© Koren Publishers Jerusalem 9 of 34



 

CHURBAN HABAYIT – KAMTZA & BAR KAMTZA 
 

Midrash Rabbah - Eicha IV:3 

 
3. 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. 

 

Chiddushei Maharatz Chajes 
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Rav Yehudah Amital (https://etzion.org.il/en/holidays/three-weeks/why-temple-was- 
The rabbis thus felt that the animal, although invalid for sacrifice, should be offered nonetheless due 
to the potential danger to life should the emperor's anger be aroused. Rabbi Zecharya ben Avkulis 
opposed the idea, fearing that people will mistakenly think that animals with defects may be offered 
on the altar. The next suggestion was to kill Bar Kamtza so that he would discontinue spreading false 
rumors that threatened the Jews. Once again, Rabbi Zecharya ben Avkulis expressed his disapproval: 
"People will then say that one who inflicts a wound on a sacrificial animal is liable for the death 
penalty." This inaction led to the fruition of Bar Kamtza's plan and, ultimately, the destruction of the 
city. This prompted Rabbi Yochanan to issue this chilling statement about Rabbi Zecharya ben 
Avkulis: "The modesty of Rabbi Zecharya ben Avkulis destroyed our house, burnt our Temple, and 
exiled us from our land." 
 
This same declaration that had been made about the brutal Roman government is now applied to a 
scholarly rabbi who had achieved considerable stature, but simply lacked the ability to reach a 
conclusive decision. When the need arises to decide, to adopt a definite approach, a leader who lacks 
this capability brings about calamity. This frightening combination of senseless hatred, a corrupt 
leadership - the rabbis who sat at the party without objecting to Bar Kamtza's humiliation - and a 
leader who lacked the capacity to reach a final decision - this combination led to the tragic 
destruction of Jerusalem. 
 

 
Rabbi Binyamin Lau – The Sages (Vol. 1) 
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Rav Yehudah Amital 
 
The Gemara claims that "Because of Kamtza and Bar Kamtza, Jerusalem was destroyed." Kamtza, 
too, bears responsibility for the city's downfall, despite the fact that he played no role whatsoever in 
the story. Bar Kamtza mistakenly received Kamtza's invitation to a celebration and was then 
shamefully expelled when he attended. Kamtza - the intended recipient of the invitation - was not 
involved at all! 
 
A closer analysis of the Gemara will help clarify this anomaly. The Gemara states that Kamtza's friend 
"made a party." This wasn't a wedding or some other festivity of religious significance; it was a party 
for an enclosed, self-contained clique, characteristic of a splintered society. This group, to which 
Kamtza belonged and from which Bar Kamtza was publicly rejected, resembles an "egrof KAMUTZ" - 
a closed fist, which safely protects everyone within, but which is impossible to penetrate or to gain 
entry into. Indeed, this was the sin of Kamtza - his very membership in such an exclusive clique. 
 
The Rambam asks in his Guide to the Perplexed (III:45) why the Torah never specifies Jerusalem 
explicitly, and instead only alludes to "the place that God will choose." His first two answers relate to 
the potential reaction of the other nations. If they had learned of the site for the Temple in advance, 
they would have immediately either concentrated their forces there or just destroyed the chosen city, 
since their war with Israel is, primarily, a cultural struggle. The third answer, though, relates to the 
potential reaction of Benei Yisrael themselves. Were they to have known which city was chosen as the 
site of the Temple, the tribes would begin fighting with one another, each demanding that the city be 
included in their region. Jerusalem, the symbol of national unity, has no right to exist if it causes 
friction and hatred among the Jewish People. 
 
 
 

 

12 of 34



13 of 34



THE PIANIST – WLADYSLAW SZPILMAN 
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Destruction and Anger

for 

imotam

dagan vetirosh
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cannot

 

nishpakh
be atef

behitatefam
behishta

pekh

nurses
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Destruction and Anger

olalta
olelei

vehabita
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ZION & THE UNIQUENESS OF ERETZ YISRAEL 
 

RAV A Y KOOK –  סידור עולת ראיה 
 

 

 
 

The holy attachment that the people of Israel have with their Holy Land is not comparable 
to the natural attachment that all nations have to their own lands.  
 
The natural attachment that other nations have to their lands can only develop over a very 
long period of time, through a great number of events. The natural way this connection 
develops is as follows: a large and powerful nation enters a particular land with the goal 
of settling there permanently. Then, over a long period of time, the nation grows 
accustomed to the land and develops a historical affection for it. Over the course of 
centuries, the people develop a spiritual connection to their land, passing this affection on 
to their descendents so that it grows from generation to generation. 
 
The attachment of the people of Israel to its beloved land is different, for this Divine 
attachment derives from the Source of holiness. The holy seal of our attachment to the 

land began to be expressed ר  ”,even when we “were few in number ,ִבְהיֹוְתֶכם,  ְמֵתי  ִמְספָּ

and ְמַעט  in a very short time, developing immediately upon our arrival in the land, and ,כִּ
even before we entered the land.  
 

Knesset Yisrael’s connection to the Land of Israel is unique for we are ּה ִרים בָּ  we dwell ,ְוגָּ
in the land in a ‘temporary’ way, as if we are strangers. What we naturally did to settle and 
possess the land did not create our connection to the land, for our attachment is an eternal 
Divine creation, rooted in the word of G-d and His holy covenant with us. A law and 
eternal oath, “He commanded, and it endured” (Tehillim 33:9). “When you were few in 
number, a handful, merely sojourning there…” 
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THE KISHNIEV POGROM – APRIL 1903 
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In The City Of Slaughter – Hayim Nahman Bialik 
 
Get up and walk through the city of the massacre, 
And with your hand touch and lock your eyes 
On the cooled brain and clots of blood 
Dried on tree trunks, rocks, and fences; it is they. 
Go to the ruins, to the gaping breaches, 
To walls and hearths, shattered as though by thunder: 
Concealing the blackness of a naked brick, 
A crowbar has embedded itself deeply, like a crushing crowbar, 
And those holes are like black wounds, 
For which there is no healing or doctor. 
Take a step, and your footstep will sink: you have placed your foot in fluff, 
Into fragments of utensils, into rags, into shreds of books: 
Bit by bit they were amassed through arduous labor—and in a flash, 
Everything is destroyed… 
And you will come out into the road— 
Acacias are blooming and pouring their aroma, 
And their blooms are like fluff, and they smell as though of blood. 
And their sweet fumes will enter your breast, as though deliberately, 
Beckoning you to springtime, and to life, and to health; 
And the dear little sun warms and, teasing your grief, 
Splinters of broken glass burn with a diamond fire— 
God sent everything at once, everyone feasted together: 
The sun, and the spring, and the red massacre! 
 

 ַהֲחֵצרֹות, -קּום ֵלְך ְלָך ֶאל ִעיר ַהֲהֵרָגה ּוָבאָת ֶאל 
 ַהְגֵדרֹות -ּוְבֵעיֶניָך ִתְרֶאה ּוְבָיְדָך ְתַמֵשׁש ַעל

 ַגֵבי ִטיַח ַהְכָתִלים -ְוַעל ָהֵעִצים ְוַעל ָהֲאָבִנים ְוַעל 
ַח ַהִנְקֶׁשה -ַהָדם ַהָקרּוׁש ְוֶאת -ֶאת  ַהֲחָלִלים. -ֶׁשל ַהמֹּ

 ַהְפָרִצים-ֶהֳחָרבֹות ּוָפַסְחָת ַעל -ּוָבאָת ִמָשם ֶאל
 ַהְכָתִלים ַהְנקּוִבים ְוַעל ַהַתנּוִרים ַהִנָתִצים, -ְוָעַבְרָת ַעל

 ִבְמקֹום ֶהֱעִמיק ִקְרַקר ַהַמָפץ, ִהְרִחיב ִהְגִדיל ַהחֹוִרים, 
 ַהְלֵבָנה ַהְשרּוָפה, ַמֲחשֹּף ָהֶאֶבן ַהְשחָֹּרה ְוָערֹות 

 ְפָצִעים ֲאנּוִׁשים ּוְׁשחִֹּרים -ְוֵהם ִנְרִאים ְכֵפיֹות ְפתּוִחים ֶׁשל
ֹּא  ְתִהי ָלֶהם ְתרּוָפה, - ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ַתָקָנה עֹוד ְול

 ִתִלים - ְוָטְבעּו ַרְגֶליָך ְבנֹוצֹות ְוִהְתַנְגפּו ַעל ִתֵלי
 ְׁשָבִרים ּוְרִסיֵסי ְרִסיִסים ּוְתבּוַסת ְסָפִרים ּוְגִויִלים, ִׁשְבֵרי -ֶׁשל

ֹּא  ֱאנֹוׁש ּוְפִרי ִמְׁשֶנה ֲעבֹוַדת ָפֶרְך;-ִכְליֹון ֲעַמל ל
ֹּא  –ַהֶהֶרס ְוָעַבְרָת ִמָשם ַהָדֶרְך -ַתֲעמֹּד ַעל- ְול

 ְוִלְבְלבּו ַהִשִטים ְלֶנְגְדָך ְוָזְלפּו ְבַאְפָך ְבָשִמים, 
 יֵציֶהן ֶחְצָים נֹוצֹות ְוֵריָחן ְכֵריַח ָדִמים;ְוצִ 

 ֲחָמְתָך ָתִביא ְקָטְרָתן ַהָזָרה-ַאְפָך ְוַעל -ְוַעל
ֹּא –ֶעְדַנת ָהָאִביב ִבְלָבְבָך -ֶאת  ְתִהי ְלָך ְלָזָרא;- ְול

 ּוְבִרֲבבֹות ִחֵצי ָזָהב ְיַפַלח ַהֶשֶמׁש ְכֵבְדָך
 יס ְזכּוִכית ִתְשַמְחָנה ְלֵאיְדָך. ְרִס -ְוֶׁשַבע ַקְרַנִים ִמָכל 

ָני ָלָאִביב ְוַלֶטַבח ַגם-ִכי  ָיַחד:- ָקָרא ֲאדֹּ
 ַהֶשֶמׁש ָזְרָחה, ַהִשָטה ָפְרָחה ְוַהשֹוֵחט ָׁשַחט. 
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