
Was the State of Israel Born in Sin? 
 

Source 1: Ketubot 110-111 
 

לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו ת"ר: 
בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור 

, שכל בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל
-דומה כמי שיש לו א -הדר בארץ ישראל 

דומה כמי  -לוק, וכל הדר בחוצה לארץ 
לוק, שנאמר: "לתת לכם את -אשאין לו 

לוקים", וכל -לא ארץ כנען להיות לכם
לוק? אלא לומר -שאינו דר בארץ אין לו א

כאילו עובד עבודת  -לך: כל הדר בחו"ל 
כוכבים; וכן בדוד הוא אומר: "כי גרשוני 
היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד 
אלהים אחרים", וכי מי אמר לו לדוד לך 

אלא לומר לך: כל ם? עבוד אלהים אחרי
ר' . כאילו עובד עבודת כוכבים -הדר בחו"ל 

זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה, 
דבעא למיסק לארץ ישראל, דאמר רב 
יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר 
בעשה, שנאמר: "בבלה יובאו ושמה יהיו 

ורבי זירא?  עד יום פקדי אותם נאם ה'".
יהודה? כתיב  ורבההוא בכלי שרת כתיב. 

קרא אחרינא: "השבעתי אתכם בנות 
ירושלים בצבאות או באילות השדה" וגו'. 
ורבי זירא? ההוא שלא יעלו ישראל בחומה. 
ורב יהודה? השבעתי אחרינא כתיב. ורבי 
זירא? ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי 

אחת,  חנינא, דאמר: ג' שבועות הללו למה?
, שהשביע שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת

הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו 
באומות העולם; ואחת, שהשביע הקדוש 
ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא 
ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי. ורב 

Our Rabbis taught: One should always live in the Land 

of Israel, even in a town most of whose inhabitants 
are idolaters, but let no one live outside the Land, 

even in a town most of whose inhabitants are 
Israelites; for whoever lives in the Land of Israel may 

be considered to have 54  a God, but whoever lives 
outside the Land may be regarded as one who has no 

God. For it is said in Scripture, To give you the Land 

of Canaan, to be your God.55  Has he, then, who does 
not live in the Land, no God?56  But [this is what the 

text intended] to tell you, that whoever lives outside 
the Land may be regarded as one who worships idols. 

..Now, whoever said to David, 'Serve other gods'? But 

[the text intended] to tell you that whoever lives 
outside the Land58  may be regarded as one who 

worships idols.59 R. Zera was evading Rab Judah 

because he desired to go up to the Land of Israel 

while Rab Judah had expressed [the following 

view:] Whoever goes up from Babylon to the Land 

of Israel transgresses a positive commandment, for 

it is said in Scripture,They shall be carried to 

Babylon, and there shall they be, until the day that 

I remember them, saith the Lord.1  And R. Zera?2  

— That text1 refers3  to the vessels of ministry.4  

And Rab Judah? — Another text also is available:3  

I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the 

gazelles, and by the hinds of the field, [that ye 

awaken not, nor stir up love,5  until it please]'.6  

And R. Zera? — That7  implies that Israel shall 

not go up [all together as if surrounded] by a wall.8  
And Rab Judah? — Another 'I adjure you'9  is written 

in Scripture. And R. Zera? — That text is required 

for [an exposition] like that of R. Jose son of R. 
Hanina who said: 'What was the purpose of those 

three adjurations?10  — One, that Israel shall not go 
up [all together as if surrounded] by a wall;8  the 



יהודה? "אם תעירו ואם תעוררו" כתיב. 
ורבי זירא? מיבעי ליה לכדרבי לוי, דאמר: 

הני דאמרן,  -שש שבועות הללו למה? תלתא 
שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את  - אינך

 הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים.

second, that whereby the Holy One, blessed be He, 

adjured Israel that they shall not rebel against the 

nations of the world; and the third is that whereby 
the Holy One, blessed be He, adjured the idolaters 

that they shall not oppress Israel too much'. And Rab 
Judah? — It is written in Scripture,That ye awaken 

not, nor stir up.11  And R. Zera? — That text is 
required for [an exposition] like that of R. Levi who 

stated: 'What was the purpose of those six 

adjurations?12  — Three for the purposes just 
mentioned and the others, that [the prophets] shall 

not make known the end,13  that [the people] shall 
not14 delay15  the end,13  and that they shall not 

reveal the secret16  to the idolaters.' 

 
  

Source 2: Grand Rabbi Yoel Teitelbaum, Vayo’el Moshe I 
  

אם נקח כל פרצות הדור והעבירות המרובות הנעשות בכל העולם, וישימו אותן בכף מאזניים 
שהיא השורש של אבי אבות  –אחת, ומדינה ציונית בכף מאזניים השניה, תכריע את הכל...

לישראל בעצמם לפני שיש בעצם הרעיון של קבלת ממשלה  "הטומאה שבכל העולם כולו
 ביאת המשיח, מינות וכפירה בדרכי השי"ת.

 

If we were to take all of the violations of the generation and the many 

transgressions committed throughout the entire world, and put them on 

one side of a scale, and a Zionist state on the other, it (the latter) would 

outweigh the former…because it is the root of epitome of impurity 

throughout the world, since the very idea of accepting a government for 

the Jewish people prior to the coming of the Mashiach – heresy and 

denial of G-d’s ways 

 
R. Avraham Rivlin, Mashgiach @ KBY:  
The Satmar Rebbe, Rav Yoel Teitelbaum, claims in "Vayoel Moshe" that Hashem 

brought about the Holocaust because the Zionist movement caused the Jews to 

violate the "Three Oaths." Since the Jewish people forcefully went to resettle Eretz 

Yisrael, Hashem brought upon them massive destruction 
 

 
 

  



 

Source 3: Ramban’s commentary - Sefer Hamitzvot, Mitzvah 4 
  

ל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה -שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן הא
. והוא אמרו להם 'והורשתם את הארץ וישבתם בה' 'כי לכם ביד זולתנו מן האומות או לשממה

נתתי את הארץ לרשת אותה' 'והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם'...ואומר אני כי 
המצוה שחכמים מפליגים בה והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרו בכתובות )קי, ב( כל היוצא 

שנאמר 'כי גרשוני היום מהסתפח ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, 
בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים', וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא 

ממצוות עשה שנצטוינו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל 
  אחד ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה. 

 

"That we are commanded to take possession of the Land 
which the Almighty, Blessed Be He, gave to our forefathers, 

to Avraham, to Yitzhak, and to Yaacov; and not to abandon 
it to other nations, or to leave it desolate, as He said to 
them, You shall dispossess the inhabitants of the Land and dwell in 
it, for I have given the Land to you to possess it, (Numbers, 33:53) 

and he said, further, To Inherit the Land which I swore to your 
forefathers, (to give them,) behold, we are commanded with the 

conquest of the land in every generation."  

 

century) thMegilat Esther (R. Yitzhak DeLeon, Italy 16Source 4:  
 

נראה לי כי מה שלא מנאה הרב הוא לפי שמצות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה 
ויהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו מארצם. אבל אחר שגלו מעל אדמתם אין מצוה זו נוהגת לדורות 

כי אדרבא נצטוינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות )דף קיא( שלא נמרוד . המשיחעד עת בוא 
באומות ללכת לכבוש את הארץ בחזקה והוכיחו מפסוק 'השבעתי אתכם בנות ירושלים', ודרשו 

. ומה שאמר הרמב"ן שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ היא מלחמת בו שלא יעלו ישראל בחומה
ומה שאמר עוד שהחכמים הפליגו בשבח דירת ם לאומות. מצוה, זהו כאשר לא נהיה משועבדי

הארץ, זה דוקא בזמן שבית המקדש קיים, אבל עכשיו אין מצוה לדור בה... והמאמר שהביא 
מספרי שבכו וקראו המקרא הזה 'וירשת וישבת בה', נראה לי שעל שלא היה בידם לקיים מקרא 

את בגדיהם שנראה שעל החורבן היו  והראיה ממה שקרעוזה לפי שהיה הבית חרב היו בוכים. 
מתאבלים, שאם מצוה זו היתה נוהגת גם לאחר החורבן למה בכו וקרעו את בגדיהם? והלא גם 
עתה היו יכולים לקיימה. לכך נאמר שבודאי מצוה זו אינה נוהגת אחר חורבן הבית שיבנה 

 במהרה בימינו אמן.
  

The Megillat Esther writes that the Rambam omits this mitzvah because 

it is not a mitzvah that is relevant for all future generations. In the view 

of Megillat Esther this mitzvah was binding only while the Beit 

Hamikdash stood. Once the Beit Hamikdash was destroyed, the 



commandment lapsed. [Many poskim take issue with this explanation of 

the Megillat Esther based on the fact that when the third Beit 

Hamikdash will be rebuilt, the mitzvah to live in Eretz Yisrael will 

certainly return. Although Rambam does not count those mitzvot that 

are not “noheg l’dorot”, he does count mitzvot that are currently not 

binding, provided that they will be binding with the coming of Mashiach.] 

In spite of the strong arguments against the Megillat Esther, Rabbi J. 

David Bleich (Contemporary Halachic Problems II p. 198) points out that 

the Rambam himself indicates elsewhere that there is no obligation to 

live in Eretz Yisrael nowadays. In Hilchot Melachim (5:7) the Rambam 

writes that “it is permissible to dwell anywhere in the entire world with 

the exception of the land of Egypt.” The Rambam, by omitting any 

mention of Eretz Yisrael, seems to imply permission to establish 

residence in any land other than Egypt. 

 

Source 5: Avnei Nezer (19th century)  R. Avraham Burnstein 
 

והנה לפי מה שבארנו דקרא דהשבעתי קאי על כל הארצות וכל הגליות, יש ליתן טוב טעם על כל 
ובאמת לכאורה הוא הגדולים שלא עלו לא"י. והחבר הודה למלך כוזר ואמר הובשתני מלך כוזר. 

ולפי מה שאמרנו יש לומר דכיון דהשבועה היא על  ?שאלה גדולה איך עברו כולם מצוות עשה
אלא דיחידים מותרין לעלות ואין השבועה רק שלא יעלו כולם ביחד. מכל מקום  כל הארצות,

אי אפשר שיהיה חיוב על יחידים לעלות. דא"כ שוב יהיה חיוב על כל ישראל על כל יחיד ויחיד 
ואם ילכו יענשו בסילוק השגחה  בפני עצמו, וזה אי אפשר, דהכל ביחד היינו בחומה דאסור.

ח"ז. מי יקדים ומי יאחר. ובכל אחד נאמר זריזין מקדימין. נמצא שעולין כנ"ל. וא"ת שילכו זה א
 הכל ביחד ע"כ אין חיוב על שום יחיד:

... 

According to what we have explained, that the pasuk of “I had you swear” 

is referring to all lands and all exiles, we can explain why so many 

prominent Gedolim did not make Aliyah…because otherwise, it’s a great 

question, how could they have transgressed the positive commandment 

to live in Israel? According to what we have said we can say answer that 

though the oath is imposed on all lands, individuals are permitted to make 

Aliyah and the rule was only that they do not all go up together.  

Nevertheless there can’t be an obligation on individuals to make Aliyah, 

because then it would be an obligation on all of Israel ie on each individual 

within our people, and this cannot be, because everyone together is “with 



force” which is forbidden. If they all go, they will be punished with the 

removal of Divine providence, as we mentioned above. 
 
 איברא דכל זה הוא רק כשאין לו רשות מהממשלה לעלות. אבל אם השיג רשות לעלות
ולהתיישב שמה שוב מחויב לעלות דמעתה ליכא הטעם דכל דליתא בציבור ליתא ביחיד שאם 

. גם י"ל כי כי בחומה פרש"י ביד חזקה יותן רשות לכל ישראל לעלות לא יחשב שעולין בחומה.
אם יותן רשות לכולם יחשב פקודה... אך זה ברור שאין חיוב לעלות אפי' ברשות רק להתיישב 

כי באם לאו יצא ח"ו שכרו בהפסדו, כי קיבוץ ץ אנשים מישראל הכשרים. שמה בתוך קיבו
 אנשים כשרים הוא תועלת גדול לקיום כל המצות בכלל וביחוד למצות התלויות בארץ כמובן.

 

But all of this is only when there is no permission from the government 

to make Aliyah. But if we receive permission to make Aliyah and to dwell 

there, one is obligate to make Aliyah…because this would not be 

considered going up by force…but this is clear: there is no obligation to 

make Aliyah even with permission unless it will be a gathering of kosher 

people, a great aid in fulfilment of all the mitzvot in general and 

specifically the mitzvot that are dependent on the land. 
  
  

Source 6: Talmud Yomah 9b 
  

לקא! סנינא לכו, -ריש לקיש הוי סחי בירדנא, אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא. אמר ליה: א
דכתיב "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז", אם עשיתם 

נמשלתם ככסף, שאין רקב שולט בו, עכשיו  -עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא 
 ם כארז שהרקב שולט בו.שעליתם כדלתות נמשלת

  

Source 7: Shir HaShirim Rabba 8:3 
 

אילו ישראל העלו חומה מבבל לא חרב בית המקדש בההיא שעתא פעם  -'אם חומה היא' 
רבי זעירא נפיק ליה לשוקא למיזבן מקומא, א"ל לדין דהוא תקיל תקיל יאות, ואמר  שנית.

אבהתיה, בההיא ענתה אמר ר' זעירא לית ליה לית את אזיל לן מן הכא בבלייא די חרבון 
אבהתי כאבהתהון דהדין, על לבית וועדא ושמע קליה דרבי שילא יתיב דריש אם חומה היא 

 אילו עלו ישראל חומה מן הגולה לא חרב בית המקדש פעם שנייה, אמר יפה לימדני עם הארץ.
 

היה נגזר שלא ייחרב בית אילו היו ישראל עולים כחומה מבבל, באותה שעה  -אם חומה היא' '

המקדש פעם שנית. ר' זירא יצא לשוק לקנות משהו. אמר למוכר השוקל: 'שקול יפה'. אמר 

לו: 'אין אתה זז מכאן, בבלי שהחריבו אבותיו את בית המקדש'. באותה שעה אמר ר' זירא: 

רש 'אם האם אין אבותיי כאבותיו שלו? עלה לבית הוועד ושמע את קולו של ר' שילא יושב ודו

אילו עלו ישראל חומה מן הגולה לא חרב בית המקדש פעם שניה. אמר: יפה  -חומה היא' 

 לימדני עם הארץ.

  



Source 8: Talmud Bava Metziah 85a 
 

רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, כי היכי 
 דלא נטרדיה.

 
 

Source 9: Rav Zvi Yehuda Kook, Hatzofeh 1973 
  

, הנה כאשר הוכרחנו לסלק את שלטון האנגלים מכאן לא ...ובעניין המרידה באומות העולם
היה זה מרידה בהם, כי הם לא היו שולטים חוקיים בארצנו, אלא מנדטוריים זמניים כדי 

וכאשר מעלו , כדבר ה' בתנ"ך להכין את שלטון עם ישראל בארצו כפי החלטת חבר הלאומים,
  בשליחותם זאת הגיע זמנם להסתלק מכאן.

 
העליה בחומה שהוזהרנו עליה, הלא אין חומה זו אלא שלטון הגויים על ארצנו  -ובאחרונה 

לוקית של הגלות, וכאשר בהמשך -ומקום מקדשנו, כל זמן אשר חומה זו קיימת בפקודה הא
 ר הוא הפה שהתיר...תוצאות הקץ המגולה נתבטלה ונפלה החומה הזאת, הפה שאס

 
ועל גבי כל זה, מלבד מה שכמובן בעל ה'מגילת אסתר', עם כל חשיבותו וקדושתו, אינו 

וממנו כמה הלכות בשולחן ערוך,  בחשבון לעומת הרמב"ן, שהוא נקרא 'אביהם של ישראל',
הלא גלוי וברור הוא שהרמב"ן ידע את דברי קדשם של -וממגילת אסתר אין אף הלכה אחת 

בכתובות קיא, אלא שכאן בבירור הלכה שלו בספר המצוות לא הופיע בתור מקובל אלא  חז"ל
וכן כבעל ההלכה הנגלית, וכאן לא הכניס בחשבון את דברי קודש האגדה האלה של חז"ל. 

היתה גם ההבנה הישרה של הגאון ר' מאיר שמחה זצ"ל, אשר במכתב קריאתו למען קרן 
'פחד השבועות', שברורה משמעותו כי אין כאן עניין של היסוד חזר פעמיים על הביטוי של 

אמיתיות ההלכה, אלא פחדנות מפני עניין זה של השבועות, ואין בזה שום סתירה לבירורה של 
 ההלכה והמצווה דאורייתא

 
 

Source 10: Rabbi Shlomo Aviner, Noam Vol. 20 
 

-ארצנו ועמנו במפלאות ה' א על היחס בין השבועה שלא לעלות כחומה ובין מעשינו לתקומת
 לוקים, שלוש עשרה תשובות, ואלו הן:

 נפלה החומה ע"י רשיון אומות העולם     א.
 לוקית בטלה החומה-בזמן פקידה א      ב.
 רשיון אומות העולם הוא פקידה      .1
 התעוררות האומה היא פקידה      .2
 הקץ המגולה הוא פקידה      .3
 הן פקידה זוועות הגלות      .4
 הופעת הגר"א      .5
 הפרת אומות העולם את שבועתם, ביטלה את כל השבועות       ג.
 עליה הדרגתית אינה חומה      ד.
 החומה אינה אלא מסביב לבבל      ה.
 החומה עומדת רק אלף שנה        ו.
 השבועה היא על עליה לבנות את בית המקדש       ז.
 אין חומה כשיש תוקף ואומץ,      ח.



 עניין החומה שנוי במחלוקת בגמרא     ט.
 בעל השבועות, ר' זירא, חזר בו        י.

 הפוסקים חולקים על דברי המגילת אסתר שלא יעלו כחומה   יא.
 שלוש השבועות הם עניין אגדה ולא הלכה    יב.
 לוקיות ולא איסור.-השבועות הינן גזירות א     יג.

  
  

Source 11: Three Oaths - Prevent settlement of Israel? 

Rabbi J. David Bleich (Contemporary Halakhic Problems I page 14): 

 
The prime argument cited in objection to the War of Independence, and indeed to 

the very establishment of the state itself, is based upon a literal understanding of 

the Talmud, Ketubot 111 a. In an aggadic statement, the Talmud declares that prior 

to the exile and dispersal of the remnant God caused the Jews to swear two solemn 

oaths: (I) not to take the Land of Israel by force, and (2) not to rebel against the 

nations of the world. Rabbi Zevin maintains that these talmudic oaths are not binding 

under circumstances such as the ones which surrounded the rebirth of the Jewish 

state.  

 

In support of this view he marshals evidence from a variety of sources. Avnei Nezer, 

Yoreh De'ah, II, 454:56, notes that there is no report in any of the classic writings 

regarding an actual assemblage for the purpose of accepting these oaths, as is to be 

found, for example, in the narrative concerning the oaths by which Moses bound the 

community of Israel prior to the crossing of the Jordan. The oaths administered 

before the exile are understood by Avnei Nezer as having been sworn by yet unborn 

souls prior to their descent into the terrestrial world. Such oaths, he argues, have 

no binding force in Halacah. Similarly, the Maharal of Prague in his Commentary on 

the Aggada, 11 a, and in chapter 25 of his Netzah Yisrael, interprets these oaths as 

being in the nature of a decree or punishment rather than as injunctions incumbent 

upon Jews in the Diaspora. There is obviously no transgression involved in attempting 

to mitigate the effects of a decree.  

 

A third authority, R. Meir Simchah of Dvinsk, author of the Or Sameach, accepts 

the premise that these oaths do apply in a literal sense. However, he expresses the 

opinion that following the promulgation of the Balfour Declaration, establishment of 

a Jewish homeland in Palestine no longer constitutes a violation of the oath 

concerning rebellion against the nations of the world. The text of Or Sameach's 

statement on this important issue is reprinted by Z. A. Rabiner, Toledot R. Meir 

Sameach (Tel.Aviv, 5727), p. 164. Rabbi Zevin adds that this argument assumes even 



greater cogency subsequent to the United Nations resolution sanctioning the 

establishment of a Jewish state.  

 

There is yet another line of reasoning on the basis of which Rabbi nature of these 

oaths at the present juncture of Jewish history. He advances a forceful argument 

which, particularly in the present post-Holocaust era, must find a sympathetic echo 

in the heart of Jews who have witnessed an unprecedented erosion of all feelings of 

humanity among the nations of the world which permitted the horrendous oppression 

and torture of the Jewish people. The Talmud, loc. cit., records that the two 

oaths sworn by the people of Israel were accompanied by a third oath which 

devolves upon the nations of the world; namely, that they shall not oppress Jews 

inordinately. According to Zevin and others who have advanced the same argument, 

these three oaths taken together, form the equivalent of a contractual relationship. 

Jews are bound by their oaths only as long as the gentile nations abide by theirs. 

Persecution of the Jews by the nations of the world in violation of this third oath 

releases the Jewish people from all further  obligation to fulfill the terms of their 

agreement.  
 

Source 12: Rav Avraham Rivlin, Kerem B’Yavneh ……. 
 

2) Another answer is that once there is a sign from Hashem to return to the land, 

the oaths no longer apply. In addition to the permission given by the nations, the 

national reawakening and birth of modern Zionism can be viewed as a sign from 

Hashem that it is permissible to return to the land. The oaths were not an "issur" 

(absolute prohibition), but rather national tendencies that Hashem instilled within 

Klal Yisrael which would cause them to remain unmotivated to return to their land. 

Also, throughout most of the exile, it was very difficult physically for Jews to 

return to Eretz Yisrael. Once a wide scale movement with an objective to return to 

Eretz Yisrael began, and it was physically possible to begin Aliya to Eretz Yisrael, 

it became clear that the oath was no longer in effect. 

 

3) The Gemara in Sanhedrin (98a) says that when Eretz Yisrael gives forth fruit 

abundantly, it is a sure sign that the redemption is coming. Eretz Yisrael, in the 

time of the Zionist movement, began blooming and giving forth fruits unlike any 

previous time since the destruction of the land. This sign of redemption showed 

that the oath was no longer in effect. 

 

3) Rav Teichtal, in his work, "Em Habanim Smeicha," offers another explanation. 

Although the Jews were sworn not to enter Eretz Yisrael forcefully, the nations of 



the world were also sworn not to persecute the Jews too much. Over the course of 

the exile, the Jews were severely persecuted by the gentiles. Because the gentiles 

violated their oath, the Jews were no longer bound by their oath. 

 

4) According to some opinions, the only way to violate the oath would be if people 

came to Eretz Yisrael in very large groups. Since the Jews entered the land slowly, 

and over the course of many years, they did not violate the oath. 

 

5) The author of the "Hafla'ah" maintains that the oaths only apply to those who 

are in the exile of Bavel, and not in other lands. 

 

6) R' Chaim Vital explains that the oath only applied for 1000 years, not longer. 

 

7) The Gra writes that the oath applies only to building the Beit Hamikdash, not to 

entering Eretz Yisrael. 

 

8) Elsewhere in the Gemara there are other, conflicting, sources. Furthermore, the 

Gemara regarding the "Three Oaths" is aggada, and we do not decide halacha based 

on aggada. 

 

Based on all of these explanations, there is ample basis to say that the movement 

to return to Eretz Yisrael was a positive, not a negative, one. In fact, others 

maintain just the opposite, that the Holocaust was because Jews became 

entrenched in galut and did not return to Eretz Yisrael. Since we are not living in a 

generation of prophecy, it is very difficult for us to determine exactly why 

Hashem brings specific punishments to the world. However, the Gemara does teach 

us that when we are afflicted with punishment, we should look into our actions, and 

try to fix our bad deeds. By looking at the Akeida, we may gain some insight 

regarding the Holocaust. 
 

Source 13: Anti-Zionist arguments that consider the Three Oaths 

 The Satmar Rebbe, in his book Vayoel Moshe maintains that 

Maimonides spoke of the Three Oaths as binding. 

(See Modern Debate on the Appropriate Understanding of 

Maimonides above) 

http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=Three_Oaths#Debate_on_the_Appropriate_Understanding_of_Maimonides
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=Three_Oaths#Debate_on_the_Appropriate_Understanding_of_Maimonides


 The oaths are between the Jewish people and God, and the 

gentiles and God respectively. The fact that the gentiles 

violated their oath does not tacitly mean that the Jewish 

people are free to do so as well. Historically, atrocities prior 

to the Holocaust have not prompted rabbinic encouragement of 

mass immigration to Israel. [24] 

 Living in Eretz Yisroel, is not a general mitzvah for all Jews, 

only individuals (See discussion of Rashbash (Solomon ben 

Simon Duran)in Nachmanides section above). 

 The British White Paper of 1939 rendered the Balfour 

Declaration void. 

 The State of Israel has expanded its borders beyond the 

areas mandated by the UN, and have thus expanded the 

borders without the permission of the nations. But an 

argument is made that Israel cannot be the aggressor. The 

wars where Israel expanded its borders were in defense of 

Arab attacks. 

 The United Nations approval of the establishment of the 

State of Israel does not constitute permission from the 

nations of the world. The Halacha attaches no significant 

value to the United Nations. The relevant approval should be 

that of some of the other people who live in the land (in this 

instance, Arabs sometimes known as Palestinians).[25] Others 

have pointed out though that Jews either bought land from 

Arabs for money or settled on land that belonged to no-one. 

Therefore Jews did not rebel against local Arabs but rather 

did so lawfully.[26] 

http://www.thesanhedrin.net/en/index.php/Three_Oaths#_note-22
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=Three_Oaths#Nachmanides
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=White_Paper_of_1939&action=edit&redlink=1
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=State_of_Israel&action=edit&redlink=1
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=United_Nations&action=edit&redlink=1
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=Arabs&action=edit&redlink=1
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php?title=Palestinians&action=edit&redlink=1
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php/Three_Oaths#_note-23
http://www.thesanhedrin.net/en/index.php/Three_Oaths#_note-24

