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The Psychology of Exile

Based on an article by Rav Ari Kahn “Feeling Small”

Source 1: Talmud Ta’anit 29a
בֹותינּו שֶׁ ל ֹּא ִי ָכנְּסּו
ֵ ֲבְּ ט' בְּ ָאב נִגְּ זָר עַ ל א
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fathers should not enter the [Promised]
,"ַוי ְִּתנּו ֶׁאת קֹולָם ַויִבְּ כּו הָ עָ ם בַ ַל ְּילָה הַ הּוא
Land… And it is further written, 'And the
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אֹותּה הַ ַל ְּילָה
ָ ,][אמַ ר ַרבִ י יֹוחָ נָן
ָ וְּ ָאמַ ר ַרבָ ה
entire congregation lifted up their voice,
 ַא ֶׁתם, ָאמַ ר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא.ט' בְּ ָאב הָ יָה
and cried; and the people wept that night.'
ָה
 אֲ נִי ֶׁא ְּקבַ ע ָלכֶׁם בִ כְּ י,יתם בִ כְּ יָה שֶׁ ל ִחנָם
ֶׁ ִבְּ כ
Rabbah said in the name of Rabbi Yochanan:
.לַדֹורֹות
That night was the night of the Ninth of Av.
The Holy One, blessed be He, said to them:
'You have wept without cause, therefore I
will set [this day] aside for a weeping
throughout the generations to come.'

Source 2: Ramban, Bamidbar 14:1
Now our Rabbis have said:80Taanith 29a. [“That day was
the ninth of Ab. Said the Holy One, blessed be He:] ‘They
wept for no good reason; therefore I will establish [that
day as one for] weeping throughout their
generations’.”81The First and Second Temples were

destroyed on the ninth of Ab, the anniversary of the night
when the people wept without cause. Many subsequent
misfortunes also befell the Jewish people on that day. But
I do not know from what allusion in this section [of the
Torah] the Rabbis deduced this interpretation. It is,
however, a clearly-expressed verse [in the Book of
Psalms]: Moreover, they scorned the desirable Land, they

believed not His word. And they murmured in their tents,
they hearkened not unto the voice of the Eternal.
Therefore He swore concerning them, that He would
overthrow them in the wilderness, and that He would cast
out their seed among the nations, and scatter them in the
lands.82Psalms 106:24-27.

- (א) וטעם ויבכו העם בלילה ההוא
…ואמרו רבותינו (תענית כט א) הם בכו.
בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה
 ולא ידעתי מאיזה רמז.לדורות
 אבל מקרא מלא.שבפרשה הוציאו זה
 וימאסו בארץ,) כז- הוא (תהלים קו כד
חמדה ולא האמינו לדברו וירגנו
באהליהם ולא שמעו בקול ה' וישא ידו
להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם
.בגוים ולזרותם בארצות
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Source 3: Tehilim 106
They made a calf in Horev, and worshipped the molten image.
Thus they changed their glory for the likeness of an ox that eats
grass! They forgot God who had saved them, who had done great
things in Egypt; Wondrous works in the land of Ham, and
awesome things by the Red Sea. Therefore he said that he would
destroy them, had not Moshe, his chosen one, stood before him
in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy
them. And they despised the pleasant land, they did not believe
his word; And they murmured in their tents, and did not listen to
the voice of God. And he lifted up his hand against them, to make
them fall in the wilderness; And to make their seed fall among
the nations, and to scatter them in the lands.

)(כ:(יט) ַיעֲשּו עֵ גֶׁל בְּ ח ֵֹּרב ַוי ְִּש ַתחֲ וּו לְּמַ סֵ כָה
אכֵל
ֹּ ַוי ִָמירּו ֶׁאת כְּ בֹודָ ם בְּ ַתבְּ נִית שֹור
מֹושיעָ ם עֹּשֶׁ ה גְּ דֹּלֹות
ִ (כא) שָ כְּ חּו ֵאל:עֵ שֶׁ ב
נֹוראֹות
ָ (כב) נִפְּ לָאֹות בְּ ֶׁא ֶׁרץ חָ ם:בְּ ִמצְּ ָריִם
(כג) וַי ֹּאמֶׁ ר לְּהַ ְּש ִמידָ ם לּולֵי:עַ ל יַם סּוף
מֹּשֶׁ ה בְּ ִחירֹו עָ מַ ד בַ פ ֶֶׁׁרץ ְּל ָפנָיו לְּהָ ִשיב
(כד) ַוי ְִּמאֲ סּו בְּ ֶׁא ֶׁרץ:חֲ מָ תֹו מֵ הַ ְּש ִחית
(כה) ַוי ֵָרגְּ נּו:חֶׁ ְּמדָ ה ל ֹּא הֶׁ אֱ ִמינּו ל ְִּדבָ רֹו
(כו) ַויִּשָּׂ א:’בְּ ָאהֳ לֵיהֶׁ ם ל ֹּא שָ ְּמעּו בְּ קֹול ה
)(כז:אֹותם בַ ִּמ ְדבָּׂ ר
ָּׂ
יָּׂדֹו לָּׂהֶ ם לְהַ פִּ יל
:ָּׂרֹותם בָּׂ אֲ ָּׂרצֹות
ָּׂ ּולְהַ פִּ יל ז ְַרעָּׂ ם בַ ּגֹויִּם ּו ְלז

Source 4: Talmud Yoma 9b
Why was the First Temple destroyed? Because of three
[evil] things which prevailed there: idolatry, and
immorality,
and
bloodshed… But
why
was
the Second Temple destroyed, seeing that in its time they
were occupying themselves with Torah, [observance of
mitzvot, and the practice of charity? Because therein
prevailed hatred without cause. That teaches you that
groundless hatred is considered as of equal gravity to
three sins, idolatry, immorality, and bloodshed, together
.

מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני
, עבודה זרה:שלשה דברים שהיו בו
ושפיכות
,עריות
וגלוי
 שהיו, … אבל מקדש שני.דמים
עוסקין בתורה ובמצות וגמילות
חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה
 ללמדך ששקולה.בו שנאת חנם
:שנאת חנם כנגד שלש עבירות
 ושפיכות, גלוי עריות,עבודה זרה
.דמים

Source 5: Beit Halevi Shmot 12:43

 כי באו, … זה תשעה באב ששבו המרגלים,כי שמענו חרפה זה י"ז בתמוז שנעשה העגל
 דהני שני חורבנות היו משרשי שני,זרים על מקדשי ה' זה חורבן ראשון וחורבן שני
 בית ראשון היה מניצוץ חטא העגל ובית שני היה מבחינת חטא,החטאים האלו
מרגלים
Source 6: Rashi Shemot 32:5-6
 ויקרא חג לה׳ מחרAND CALLED OUT … TO-MORROW IS A FESTIVAL TO THE
LORD — to-morrow, not to-day, for he hoped that Moses might return before
they would worship it (the calf). This is the plain meaning of the verse. The
Midrashic explanation of it in Leviticus Rabbah 10:3 (— it supplies an object to
the verb  )— ויראis: Aaron saw many things; he saw Hur, his sister’s son, who

 ולא היום- ויאמר חג לה' מחר
שמא יבא משה קודם שיעבדוהו
 ומדרשו בויקרא רבה.זהו פשוטו
דברים הרבה ראה אהרן ראה חור
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בן אחותו שהיה מוכיחם והרגוהו
וזהו ויבן (לשון בינה) מזבח לפניו
ויבן מזבוח לפניו ועוד ראה ואמר
מוטב שיתלה בי הסרחון ולא בהם
ועוד ראה ואמר אם הם בונים את
המזבח זה מביא צרור וזה מביא
אבן ונמצאת מלאכתן עשויה בבת
אחת מתוך שאני בונה אותו
ומתעצל במלאכתי בין כך ובין כך
משה בא:
לצחק  -יש במשמע הזה גלוי
עריות כמו שנאמר (בראשית לט)
לצחק בי ושפיכות דמים כמו
שנאמר (שמואל ב) יקומו נא
הנערים וישחקו לפנינו אף כאן
נהרג חור:

ויבן had reprimanded them, and whom they had killed. This is the meaning of
, to understand,בון ַ , he realized (taking the word as from the rootויָבֶ ן , viz.,מזבח
 isמזבח( ִ from him who lay slaughtered before himמזָבּוחַ לפניו )to realize
)מזָבּוחַ vowelled to be read as
ִ what would happen to him if he offered resistance.
 in the Midrash is: He saw what the situationוירא אהרן A further explanation of
was and said: It is better that the offence should attach itself to me than to them.
 is: He looked into the matter andוירא And yet a further Midrashic explanation of
said: If they build this altar themselves, one will bring a clod and another a stone
and the result will be that their work will be accomplished all at once; through
myself building it and being dilatory in my work, in the meantime Moses may
come.
 TO PLAY — There is implied in this term besides idolatry also sexualלצחק
”) meלצחק( immorality, — as we find the word used in, (Genesis 39:17) “to mock
where unchastity is meant as is evident from the context — and blood-shed, as
;) before meוישחקו( it is said, (II Samuel 2:14) “Let the young men arise and play
[and they caught every one his fellow by the head and thrust his sword in his
fellows side]”— here, too, Hur was assassinated (Midrash Tanchuma 3:9:20).

?”But what is the connection between the sin of the spies and “groundless hatred
)Source 7a: Maharal Chidushai Aggadot (Sanhedrin
ועוד נתבאר במסכת ערכין (שם) מה שראוי לבעל לשון הרע הכריתה ,ובפרט כאשר הוציאו דבה
על הארץ במקום אשר הוא ישיבתם ונטיעתם ,והיו בוכים בכיה של חנם שלא לכנוס לארץ בשביל
לשון הרע של מרגלים ,נקבע להם בכיה לדורות .כי אי אפשר שלא יהיה גורם דבר זה להם כריתה
מן הארץ ,כאשר היו חוטאים בלשון הרע על הארץ ,שכל לשון הרע גורם כריתה ואיך יהיו נטועים
בארץ אמרו עליו לשון הרע.
7b) Hafetz Haim laws of Loshon Hara
ועוד כל סבת גלותנו עתה הוא העקר רק בשביל מעשה המרגלים ,וכמו שכתוב (בתהלים ק"ו כ"ו-
כ"ז)" ,וישא ידו להם להפיל וגו' ולזרותם בארצות" וכמו שפרש רש"י שם ,וכן כתב הרמב"ן
בחמש בפרשת מרגלים (במדבר י"ד א') .ואמרו בערכין (דף ט"ו ,).שעקר חטא מרגלים היה לשון
הרע ,שהוציאו דבה על הארץ ,ועל ידי שבכו אז בכיה של חנם ,נגזר עליהם בכיה לדורות.
אך לבסוף ימי בית שני גברה שנאת חנם ולשון הרע בינינו ,בעונותינו הרבים ,ובעבור זה נחרב
הבית וגלינו מארצנו כדאיתא ביומא (דף ט' ע"ב) ובירושלמי (פרק א' הלכה ה' דיומא) [הגם
שהגמרא נקטה שנאת חנם ,הכונה הוא על לשון הרע גם כן ,שיוצאת מצד השנאה ,דאי לאו
הכי לא היו נענשים כל כך ,והינו דסים שם ללמדך ,שקשה שנאת חנם כנגד עבודה זרה וגלוי
עריות ושפיכות דמים ,וזה מצינו בערכין (דף ט"ו ע"ב) גבי לשון הרע

4
From the biblical account of the incident of the spies, we cannot understand why
future generations were so forcefully impacted by this particular sin, committed
by a particular generation in very particular circumstances.
Source 8: Bamidbar Ch. 13
And they returned from surveying the Land after forty
days. And they went and came to Moshe, and to Aharon,
and to all the congregation of the People of Israel, to the
wilderness of Paran, to Kadesh; and brought back word
to them, and to the entire congregation, and showed
them the fruit of the Land. And they told him, and said,
'We came to the land where you sent us, and surely it
flows with milk and honey; and this is its fruit.'
Nevertheless the people who live in the land are strong,
and the cities are walled, and very great; and moreover
we saw the children of Anak there. The Amalekites live
in the land of the Negev; and the Hittites, and the
Yevusites, and the Amorites, live in the mountains; and
the Canaanites live by the sea, and by the side of the
Jordan. 30. And Calev quieted the people before Moshe,
and said, 'Let us go up at once, and possess it; for we are
well able to overcome it. ‘But the men who went up with

(כה) ַויָשֻׁ בּו ִמתּור הָ ָא ֶׁרץ ִמ ֵקץ ַא ְּרבָ עִ ים
(כו) ַו ֵילְּכּו ַו ָיבֹּאּו ֶׁאל מֹּשֶׁ ה וְּ ֶׁאל ַאהֲ רֹּן:יֹום
ָארן
ָ וְּ ֶׁאל כָל עֲדַ ת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ֶׁאל ִמ ְּדבַ ר פ
אֹותם דָ בָ ר וְּ ֶׁאת כָל הָ עֵ דָ ה
ָ
ָקדֵ שָ ה ַוי ִָשיבּו
(כז) ַויְּסַ פְּ רּו לֹו:ַוי ְַּראּום ֶׁאת פְּ ִרי הָ ָא ֶׁרץ
ֹּאמרּו בָ אנּו ֶׁאל הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ְּשל ְַּח ָתנּו וְּ ַגם
ְּ וַי
 (כח) ֶׁאפֶׁס:ּודבַ ש ִהוא וְּ זֶׁה פִ ְּריָּה
ְּ זָבַ ת חָ לָב
כִ י עַ ז הָ עָ ם הַ יֹּשֵ ב בָ ָא ֶׁרץ וְּ הֶׁ עָ ִרים בְּ צֻׁרֹות
גְּ ֹּדֹלת ְּמאֹּד וְּ גַם ְּילִדֵ י הָ ֲענָק ָר ִאינּו
 (כט) עֲמָ לֵק יֹושֵ ב בְּ ֶׁא ֶׁרץ הַ ֶׁנגֶׁב וְּ הַ ִח ִתי:שָ ם
ְּבּוסי וְּ הָ אֱ מ ִֹּרי יֹושֵ ב בָ הָ ר וְּ הַ כְּ ַנ ֲענִי יֹּשֵ ב
ִ וְּ הַ י
 (ל) ַויַהַ ס ָכלֵב ֶׁאת:עַ ל הַ יָם וְּ עַ ל יַד הַ י ְַּרדֵ ן
הָ עָ ם ֶׁאל מֹּשֶׁ ה וַי ֹּאמֶׁ ר עָ ֹלה ַנ ֲעלֶׁה וְּ י ַָר ְּשנּו
 (לא) וְּ הָ אֲ נ ִָשים:א ָֹּתּה כִ י יָכֹול נּוכַל לָּה
אֲ שֶׁ ר עָ לּו עִ ּמֹו ָא ְּמרּו ל ֹּא נּוכַל ַלעֲלֹות ֶׁאל
 (לב) וַיֹוצִ יאּו ִדבַ ת:הָ עָ ם כִ י חָ זָק הּוא ִמּמֶׁ נּו
הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ָתרּו א ָֹּתּה ֶׁאל בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל
לֵאמֹּר הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר עָ בַ ְּרנּו בָ ּה לָתּור א ָֹּתּה
יֹושבֶׁ יהָ ִהוא וְּ כָל הָ עָ ם אֲ שֶׁ ר
ְּ א ֶׁכלֶׁת
ֹּ ֶׁא ֶׁרץ
 (לג) וְּ שָ ם ָר ִאינּו:ָר ִאינּו בְּ תֹוכָּה ַאנְּשֵ י ִמדֹות
him said, 'We are not able to go up against the people; for ֶׁאת הַ נְּפִ ילִים בְּ נֵי ֲענָק ִמן הַ נְּפִ לִים ַונ ְִּהי
:בְּ עֵ ינֵינּו כַחֲ גָבִ ים וְּ כֵן הָ יִינּו בְּ עֵ ינֵיהֶׁ ם
they are stronger than we. And they slandered the land
which they had surveyed to the People of Israel, saying, 'The
land through which we have traveled to survey, is a land
that eats up its inhabitants; and all the people that we saw
in it are men of great stature. And there we saw the Nefilim,
the sons of Anak, who come from the Nefilim; and we were
in our own sight as grasshoppers, and so were we in their
sight.

Ch. 14…..
 (ב) ַויִֹּלנּו עַ ל מֹּשֶׁ ה וְּ עַ ל ַאהֲ רֹּן כֹּל:(א) ו ִַתשָ א כָל הָ עֵ דָ ה ַוי ְִּתנּו ֶׁאת קֹולָם ַויִבְּ כּו הָ עָ ם בַ ַל ְּילָה הַ הּוא
) (ג:ֹּאמרּו אֲ לֵהֶׁ ם כָל הָ עֵ דָ ה לּו מַ ְּתנּו בְּ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְּ ַריִם אֹו בַ ִּמ ְּדבָ ר הַ זֶׁה לּו מָ ְּתנּו
ְּ בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל וַי
וְּ לָמָ ה יְּקֹוָק מֵ בִ יא א ָֹּתנּו ֶׁאל הָ ָא ֶׁרץ הַ ז ֹּאת ִל ְּנפֹּל בַ חֶׁ ֶׁרב נָשֵ ינּו וְּ טַ פֵנּו י ְִּהיּו לָבַ ז הֲ לֹוא טֹוב לָנּו
:ֹּאמרּו ִאיש ֶׁאל ָא ִחיו נ ְִּתנָה ר ֹּאש וְּ נָשּובָ ה ִמצְּ ָריְּמָ ה
ְּ  (ד) וַי:שּוב ִמצְּ ָריְּמָ ה
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And the entire congregation lifted up their voice, and cried; and the people
wept that night. And all the People of Israel murmured against Moshe and
against Aharon; and the whole congregation said to them, Would God that we
had died in the land of Egypt! or would God we had died in this wilderness!
And why has God brought us to this Land, to fall by the sword, that our wives
and our children should be prey? Would it not be better for us to return to
Egypt?' And they said one to another, Let us choose a chief, and let us return to
Egypt.
How Moshe describes the nation’s reaction in Sefer Devarim:
Source 9a): Devarim Ch. 1:27

יאנּו מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָּׂריִּם ל ֵָּׂתת א ָֹּּׂתנּו בְ יַד
ָּׂ ִֹּּאמרּו בְ ִּשנ ְַאת ה’ א ָֹּּׂתנּו הֹוצ
ְ ו ֵַת ָרגְּ נּו בְּ ָאהֳ לֵיכֶׁם וַת
:הָּׂ אֱ מ ִֹּּרי לְהַ ְש ִּמידֵ נּו
You grumbled in your tents and said, "Because of God's hatred of us, He took
us out of the land of Egypt to put us in the hand of the Emorites to destroy
us."
9b) Rashi
You grumbled: You spoke slanderous
words…
Because of God's hatred of us: In reality, He
loved you, but you hated Him. A popular
proverb says, "What is in your heart regarding
your friend, [you imagine] is in his heart
regarding yourself."

 וכן (משלי, לשון הרע- (כז) ו ֵַת ָרגְּ נּו
 אדם המוציא דבה, ח) דברי נרגן,יח
 והוא היה אוהב- בשנאת ה' אתנו
. אבל אתם שונאים אותו,אתכם
 מה דבלבך על, משל הדיוט אומר
:רחמך מה דבלביה עלך

Projection is a defense mechanism that involves taking our own
unacceptable qualities or feelings and ascribing them to other people. For
example, if you have a strong dislike for someone, you might instead
believe that he or she does not like you. Projection works by allowing the
expression of the desire or impulse, but in a way that the ego cannot
recognize, therefore reducing anxiety.
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Where do we see the above principle in action?
Source 10: Keli Yakar
ובתשעה באב היה מעשה המרגלים בו ביום נולדה מדת שנאת חנם בישראל כמו שנאמר
(דברים א כז) ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו וגו' פירש רש"י מה דבלבך על רחמך מה דבלביה
עליך (ילקוט רמז תתה) כי המה סברו מאחר שכל אחד מהם שונא את חבירו כך מסתמא שונא
 ועוד מאחר שטעו לומר שהקב"ה שונא אותם בחנם אם כן ודאי טבע הענין,אותם גם הקב"ה
 ותהר צרה זו ותלד מדה רעה זו אשר החריבה בית ראשון,מחייב זה שכל אחד ישנא את חבירו
 כי בבית ראשון היה שנאת חנם בין נשיאי ישראל ובבית שני פשתה הנגע בין כל ישראל,ושני
)כדאיתא ביומא (ט ב
R. Ari Kahn: The Jews' own fear and insecurity cause them to believe that the
Land of Israel is unattainable; if this is so, God took them out of Egypt to die in
the desert. Ergo, God must hate them. Of course, the opposite is the case:
Because of His love for the Children of Israel, God took them from Egypt and
would lead them to the Promised Land. In other words, the Jews hated God for
no reason; this is what we call sinat chinam – groundless hatred.
Once we realize that the reaction of the people to the report of the spies was a
case of projection, we are able to trace their distorted emotional and
psychological state back to its source – the specific words used by the spies:
While trying to dissuade the Jews from maintaining their course to the Land of
Israel, the spies make a remarkable statement. It is this particular statement
that immediately precedes the complaining and crying. It is this particular
statement that contains dibah, the slander which the commentaries point to as
the core of the sin. It is this statement which serves as the source of the Jews'
emotional projection:
Source 11: Bamidbar Ch. 13
( לב) וַיֹוצִ יאּו ִדבַ ת הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ָתרּו א ָֹּתּה ֶׁאל בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל לֵאמֹּר הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר עָ בַ ְּרנּו בָ ּה לָתּור א ָֹּתּה
 (לג) וְ שָּׂ ם ָּׂר ִּאינּו ֶאת הַ נְפִּ ילִּים:יֹושבֶׁ יהָ ִהוא וְּ כָל הָ עָ ם אֲ שֶׁ ר ָר ִאינּו בְּ תֹוכָּה ַאנְּשֵ י ִמדֹות
ְּ א ֶׁכלֶׁת
ֹּ ֶׁא ֶׁרץ
:בְ נֵי ֲענָּׂק ִּמן הַ נְפִּ לִּים ַונ ְִּהי בְ עֵ ינֵינּו כַחֲ גָּׂבִּ ים וְ כֵן הָּׂ יִּינּו בְ עֵ ינֵיהֶ ם
And they slandered the land which they had surveyed to the People of Israel,
saying, 'The land through which we have gone to spy, is a land that eats up its
inhabitants; and all the people that we saw in it are men of a great stature.
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And there we saw the Nefilim, the sons of Anak, who come from the
Nefilim; and we were in our own sight as grasshoppers, and so were we
in their sight.
How did Israel’s enemies view them? What did they compare Israel to?
Source 12: Bamidbar Ch. 22, the opening of Parshat Balak
וַיַ ָׂ֥ ְַּּ֥רא בָ ָ ָ֖לק בֶׁ ן־צִ פּ֑ ֹור ֵ ֵ֛את כׇּל־אֲ שֶׁ ר־עָ ָ ָׂ֥שה י ְִּש ָר ֵ ָ֖אל ָ ָֽלאֱ מ ִ ָֹּֽרי׃
Balak son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.
ִּש ָּׂר ֵ ֵֽאל׃
ְ מֹואב ִּמפְ נֵ ֹ֖י בְ נֵ ֵ֥י י
ָּׂ ָ֔ ב־הּוא וַיָּׂ ִּ֣ ׇָּ֣קץ
֑ אד ִּ ִּ֣כי ַר
ֹּ ֹ֖ מֹואב ִּמפְ נֵ ֵ֥י הָּׂ ָּׂעָ֛ם ְמ
ָּׂ ָ֜ ַו ָָּּׂ֨יגׇר
Moab was alarmed because that people was so numerous. Moab dreaded the
Israelites,
חְך הַ ֵ֔שֹור ֵ ָ֖את יֶׁ ֵ֣ ֶַּׁ֥רק הַ שָ ֶׁדּ֑ה
ֹּ ֵ֣ ׇּל־ס ִ ֵ֣ביב ֵ֔ ֵֹּתינּו כִ ְּל
ְּ מֹואב ֶׁאל־זִ ְּקנֵ ֵ֣י ִמ ְּד ָָ֗ין עַ ָּ֞ ָתה ְּילַחֲ כ֤ ּו הַ ָקהָ ל֙ ֶׁאת־כ
ָ ָ֜ ו ַֹּ֨י ֹּאמֶׁ ר
מֹואב בָ ֵעָׂ֥ת הַ ִ ָֽהוא׃
ָ֖ ָ ּובָ ָלָ֧ק בֶׁ ן־צִ פֵ֛ ֹור ֶׁ ָׂ֥מלְֶׁך ְּל
and Moab said to the elders of Midian, “Now this horde will lick clean all that
is about us as an ox licks up the grass of the field.” Balak son of Zippor, who
was king of Moab at that time
Source 13: Sefer Yehoshua Ch.1
מגּו כָל־
ֹּ ֵ֛ ם עָ ֵֵ֔לינּו וְּ ִ ָׂ֥כי ָנ
֙ ל־האֲ נ ֵ֔ ִָשים יָדַ עְּ ִתי ִ ָֽכי־נ ַ ָָ֧תן יְּהוָ ֵ֛ה ל ֶׁ ָָ֖כם ֶׁאת־הָ ָ ּ֑א ֶׁרץ וְּ ִ ָֽכי־נָפְּ ָל֤ה ֵ ָֽאימַ ְּת ֶׁכ
ֵ֣ ָ וַתֹּ֙אמֶׁ ֙ר ֶׁא
ֵיכם׃
ָֽ ֶׁ י ְֹּּש ֵבָׂ֥י הָ ָ ָ֖א ֶׁרץ ִמפְּ נ
She said to the men, “I know that the LORD has given the country to you,
because dread of you has fallen upon us, and all the inhabitants of the land are
quaking before you.
֩יתם ל ְִּשנֵי
ֶׁ את ֶׁ ָ֖כם ִמ ִּמצְּ ָ ּ֑ריִם וַאֲ ֶׁ ֵ֣שר ע ֲִש
ְּ ֵת־מי יַם־סּו ֙ף ִמפְּ נֵי ֵֶׁ֔כם בְּ צ
֤ ֵ ר־הֹוביש יְּה ָ֜ ָוה ֶׁא
ִֹּ֨
ִֶׁ ֵ֣כי שָ ָ֗ ַמעְּ נּו ֵֵ֠את אֲ ש
אֹותם׃
ָֽ ָ חן ּול ְֵּ֔עֹוג אֲ ֶׁ ָׂ֥שר הֶׁ חֱ ַר ְּמ ֶׁ ָ֖תם
ֹּ ֵ֣ מַ ְּל ֵֹּ֨כי הָ אֱ מ ִ ָֹּ֜רי אֲ שֶֹּׁ֨ ר בְּ ֵע֤בֶׁ ר הַ י ְַּרדֵ ֙ן ל ְִּסי
For we have heard how the LORD dried up the waters of the Sea of Reeds for
you when you left Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two Amorite
kings across the Jordan, whom you doomed.
ם בַ שָ ַ ֵ֣מיִם
֙ ֹלהי
ִ ֱֵיכּ֑ם כִִּ֚ י יְּהוָ ֵ֣ה אֱ ֹלָֽ הֵ י ֵֶׁ֔כם ֤הּוא א
ֶׁ ֹּא־קמָ ה עָׂ֥ ֹוד ֵ֛רּוחַ בְּ ִ ָ֖איש ִמפְּ נ
ָ ֹּ֨ ַונ ְִּשמַ ֙ע ַו ִי ַ ֵּ֣מס לְּבָ ֵ֔ ֵבנּו וְּ ל
ִמ ֵ֔ ַּמעַ ל וְּ עַ ל־הָ ָ ָ֖א ֶׁרץ ִמ ָ ָֽתחַ ת׃
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When we heard about it, we lost heart, and no man had any more spirit left
because of you; for the LORD your God is the only God in heaven above and on
earth below.
Source 14: Talmud Gittin 55b
R. Yochanan said: …The destruction of Jerusalem came
through Kamtza and Bar Kamtza ...in this way. A certain man
had a friend Kamtza and an enemy Bar Kamtza. He once
made a party and said to his servant, 'Go and bring Kamtza.'
The man went and brought Bar Kamtza. 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.' [The host] said, 'I won't.' 'Then let me give
you half the cost of the party.' 'No,' said the host. 'Then let me
pay for the whole party.' [The host] still said, 'No,' and he took
him by the hand and put him out. Said the other [i.e., Bar
Kamtza], '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.' [The
Emperor] said, 'How can I tell?' He said to him: 'Send them an
offering and see whether they will offer it [on the altar].' So
[the Emperor] sent with [Bar Kamtza] 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 [non-Jews] do not. The Rabbis were inclined to offer
it in order not to offend the Government. Said R. Zechariah b.
Avkulas to them: 'People will say that blemished animals are
offered on the altar!' They then proposed to kill Bar Kamtza
so that he should not go and inform against them, but R.
Zechariah b. Avkulas said to them, 'Is one who makes a
blemish on consecrated animals to be put to death?' R.
Yochanan remarked: Through the scrupulousness (or
modesty) of R. Zechariah b. Avkulas our House has been
destroyed, our Temple burnt and we ourselves exiled
from our land.

ָאמַ ר ַרבִ י יֹוחָ נָן… ַא ַק ְּמצָ א ּובַ ר ַק ְּמצָ א חָ רּוב
, ְּד ַרחֲ מֵ יּה ַק ְּמצָ א-  הַ הּוא גַבְּ ָרא.יְּרּושָ ַליִם
, עָ בַ ד ְּסעּודָ ָתא. בַ ר ַק ְּמצָ א- ּובַ עַ ל ְּדבָ בֵ יּה
.ְּיתי לִי ַק ְּמצָ א
ֵ  זִ יל ַאי,ָאמַ ר לֵיּה לְּשַ ְּמעֵ יּה
 ַא ְּשכְּ חֵ יּה, ָא ָתא.ְּיתי לֵיּה בַ ר ַק ְּמצָ א
ֵ ָאזַל ַאי
-  ִמכְּ דֵ י הַ הּוא גַבְּ ָרא, ָאמַ ר לֵיּה,דַ הֲ וָה י ִָתיב
 מַ אי בָ עִ ית,בַ עַ ל ְּדבָ בָ א ְּדהַ הּוא גַבְּ ָרא הּוא
,הֹואיל וְּ ָא ָת ִאי
ִ , ָאמַ ר לֵיּה.הָ כָא? קּום פּוק
 וְּ י ִָהיבְּ נָא לְָך ְּדמֵ י מַ ה ְּד ָאכִ י ְּלנָא,שַ בְּ ָקן
[אמַ ר
ָ ! לָא, ָאמַ ר לֵיּה.][דף נו ע"א:וְּ שָ ִתינָא
. י ִָהיבְּ נָא לְָך ְּדמֵ י ַפ ְּלגָא ִד ְּסעּודָ ָתיְך,]לֵיּה
 י ִָהיבְּ נָא לְָך ְּדמֵ י,][אמַ ר לֵיּה
ָ ! לָא,ָאמַ ר לֵיּה
 לָא! נ ְָּקטֵ יּה, ָאמַ ר לֵיּה.ֻׁכלָּה ְּסעּודָ ָתיְִך
הֹואיל
ִ
, ָאמַ ר.אּוקמֵ יּה וְּ ַאפְּ ֵקיּה
ְּ ְּ ו,בְּ יָדֵ יּה
, ְּשמַ ע ִמינָּה,וַהֲ וּו י ְָּתבֵ י ַרבָ נָן וְּ ל ֹּא ִמיחּו בֵ יּה
קּורצָ א
ְּ ] ֵאיכּול [בְּ הּו, ִאיזֵיל.ָקא נִיחָ א לְּהּו
:בֵ י מַ ְּלכָא
 ָאמַ ר. מָ ְּרדּו בְּ ָך יְּהּודָ ֵאי,ָאמַ ר לֵיּה ל ְֵּקיסָ ר
,קּורבָ נָא
ְּ  ְּשדַ ר לְּהּו, ִמי יֵימַ ר? ָאמַ ר לֵיּה,לֵיּה
 שָ דַ ר בְּ יָדֵ יּה, ָאזַל.חָ זֵית ִאי ְּמ ָק ְּרבִ ין לֵיּה
 שָ ִדי בֵ יּה, בַ הֲ דֵ י ְּד ָק ָא ֵתי.עֶׁ גְּ לָא ִתיל ָָתא
דּוקין
ִ ְּ וְּ ָא ְּמ ֵרי לָּה ב,מּומָ א בְּ נִיב ְּשפ ַָתיִם
, דּוכְּ ָתא ִדל ְִּדידָ ן הֲ וָה מּומָ א- שֶׁ בָ עַ יִן
 סָּׂ בּור ַרבָּׂ נָּׂן.ידהּו לָאו מּומָ א הּוא
ְּ ּול ְִּד
 ָּׂאמַ ר לְהּו.ל ְִּקרּובֵ יּה ִּמּׁשּום ְשלֹום מַ לְכּות
מּומין
ִּ ֹּאמרּו בַ ֲעלֵי
ְ  י,ַרבִּ י זְ כ ְַריָּׂה בֶ ן ַאבְ ִּקילַס
 ְדל ֹּא,יק ְטלֵיּה
ְ ְק ֵרבִּ ין ְלגַבֵ י ִּמזְ בֵ חַ ? סָּׂ בּור ל ְִּמ
ֹּאמרּו
ְ  י, ָּׂאמַ ר לְהּו ַרבִּ י זְ כ ְַריָּׂה.לֵיזִּ יל וְ לֵימָּׂ א
מַ ִּטיל מּום בַ קֳ דָּׂ ִּשים יֵהָּׂ ֵרג? ָּׂאמַ ר ַרבִּ י
 עַ נְוְ ָּׂתנּותֹו שֶ ל ַרבִּ י זְ כ ְַריָּׂה בֶ ן ַאבְ ִּקילַס,יֹוחָּׂ נָּׂן
, וְ שָּׂ ְרפָּׂה ֶאת הֵ י ָּׂכלֵנּו,יתנּו
ֵ ֵהֶ חֱ ִּריבָּׂ ה ֶאת ב
.ִּיתנּו מֵ ַא ְרצֵ נּו
ָּׂ וְ הֶ גְ ל
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Causes?
Source 15: Bava Metziah 30b
דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה אלא דיני דמגיזתא לדיינו אלא
.אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין
For Rabbi Yochanan said: Jerusalem was destroyed only because they
gave judgments therein in accordance with Biblical law— But say thus:
because they based their judgments [strictly] upon Biblical law, and did
not go beyond the letter of the law.
Rav Kahn: The Chatam Sofer reconciles these seemingly divergent ideas: The masses
were guilty of groundless hatred, while the rabbinic leadership was guilty of literalism,
of judging according to the letter of the law: Bar Kamtza was guilty of groundless
hatred, while Rabbi Zechariah was guilty of judging according to the letter of the law, a
type of halachic stringency which led to spiritual paralysis The Chatam Sofer points
out that Rabbi Zechariah's behavior in the case of the Emperor's offering was not an
isolated incident…

Source 16: Tosefta Shabbat 16:7
Beit Hillel said, lift the bones and shells from the
table; Beit Shammai said, remove the entire tray (or
tabletop) and shake off the refuse. Zechariah ben
Avkulas did not follow the opinion of Beit Shammai or
that of Beit Hillel, rather he spat the bones out behind
the couch. Rabbi Yosa taught, 'The "modesty" of Rav
Zechariah ben Avkulas burnt the Temple.'

בית הלל אומ' מגביהין מעל
השלחן עצמות וקלפין בית שמיי
אומ' מסלק את הטבלה כולה
ומנערה זכריה בן אבקילס לא היה
נוהג לא כדברי בית שמיי ולא
כדברי בית הלל אלא נוטל ומשליך
לאחר המטה אמ' ר' יוסה
ענותנותו של ר' זכריה בן אבקילס
היא שרפה את ההיכל

Source 17: Rabbi Zvi Hirsch Chiyut commentary on Gittin
Because of the great "modesty" of Rabbi Zechariah ben
Avkulas, he did not presume himself to be spiritually
entitled or emboldened enough to rule in practical
matters of law.[17] He was afraid that people would
suspect him controverting the halacha, and did not see
himself as prominent enough to hand down rulings based
on his own opinion (even) in these extenuating

ואולם מפני גודל ענוותנותו של ר' זכריה בן
אבקולס לא הרהיב בנפשו עוז לעשות בזה
הלכה למעשה וחשש שיחשדו אותו שעשה
 ולא החשיב עצמו לגדול,שלא כהלכה
ולקבוע בדעתו להיות עושה הלכה למעשה
 וחישב כי הדבר.ולתלות בהוראת שעה
 והוא אינו ראוי לזה.נמסר רק לגדולי הדור
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circumstances (of Bar Kamtza and the Emporer's
offering). He thought only the really great Rabbis of the
generation could make such decisions…. Therefore the
word "modesty" is used, because he did not trust his own
opinion. And that was the reason that the Temple was
destroyed.

לעשות גדולות שלא כתורה ולתלות כי
 ומפני.עושה למען לגדר גדר ולעמוד בפרץ
 במה שלא, היינו,זה אמרו לשון ענוותנותו
רצה לעמוד על דעתו זאת היתה הסיבה
.לחורבן הבית

Source 18: Midrash Rabbah Eicha 4:3
It happened that a Jerusalemite once gave a
dinner and instructed one of his
household, 'Go and bring me my friend
Kamtza'; but he went and invited Bar Kamtza
who was his enemy. The latter entered and
sat among the invited guests. 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!’ Rav
Zechariah ben Avkulas, who was present,
could have prevented [the host from
treating the man in this manner] but did
not intervene. Bar Kamtza at once left the
house, and said to himself, ‘They feast and sit
in luxury; I will go and inform against
them.’…Hence the popular saying: 'Because
of the difference between [the names]
Kamtza and Bar Kamtza was the Temple
destroyed.' Rav Yose said: The "modesty" of
Zechariah b. Avkulas burnt the Temple.

מעשה שהיה באדם אחד בירושלים שעשה
סעודה אמר לבן ביתו לך והבא לי קמצא רחמי
אזל ואייתי ליה בר קמצא שנאיה עאל וישב בין
האורחים עאל אשכחיה ביני אריסטירא אמר
לו את שנאי ואת יתיב בגו ביתאי קום פוק לך
מיגו ביתאי אמר לו אל תביישני ואנא יהיב לך
דמי דסעודתא אמר לו לית את מסובה אמר לו
אל תביישני ואנא יתיב ולית אנא אכיל ושתי
אמר לו לית את מסובה אמר ליה אנא יהיב דמי
כל הדין סעודתא אמר ליה קום לך והיה שם
ר' זכריה בן אבקולס והיתה ספק בידו למחות
ולא מיחה מיד נפיק ליה אמר בנפשיה אילין
מסביין יתבין בשלוותהון אנא איכול קרצהון
מה עבד הלך אצל השלטון אמר לו אילין
קורבנייא דאת משלח ליהודאי למקרבינהו
אינון אכלין להון ומקרבין אוחרנים
בחילופייהו נזף ביה אזל לגביה תוב אמר ליה
כל אילין קורבניא דאת משלח ליהודאי
למקרבינהו אינון אכלין להון ומקרבין אוחרין
בחילופייהו ואם לא תאמין לי שלח עמי חד
איפרכו וקורבנייא ואת ידע מיד שאיני שקרן
עד דאתייא באורחא דמך איפרכו קם הוא
בליליא ועשאן כולן בעלי מומין בסתר כיון
שראה אותן הכהן הקריב אוחרנין תחתיהון
אמר ההוא שליחא דמלכא למה לית את
מקריב אילין קורבניא אמר ליה למחר אתא
יום תליתאה ולא קרבהון שלח ואמר למלכא
ההוא מילתא דיהודאה קאמר קושטא קאמר
מיד סליק למקדשה והחריבו הדא דבריאתא
אמרין בין קמצא ובין בן קמצא חרב מקדשא
אמר ר' יוסי ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס
שרפה את ההיכל ד"א מה היתה יקרותן לא
:היה אחד מהן מוליד חסר ובעל מום

