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Note: This shiur will take a look at the approach of R’ Herzog on the issue of minority rights in Israel. The goal is not to reach an
absolute conclusion about how these issues should be dealt with in our times. 

1. United Nations General Assembly Resolution 3379 (XXX). Elimination of all forms of racial discrimination
The General Assembly,

Recalling its  resolution  1904  (XVIII)  of  20  November  1963,  proclaiming  the  United  Nations  Declaration  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial
Discrimination, and in particular its affirmation that "any doctrine of racial differentiation or superiority is scientifically false, morally condemnable, socially
unjust and dangerous" and its expression of alarm at "the manifestations of racial discrimination still in evidence in some areas in the world, some of which
are imposed by certain Governments by means of legislative, administrative or other measures",

Recalling also that, in its resolution 3151 G (XXVIII) of 14 December 1973, the General Assembly condemned, inter alia,  the unholy alliance between South
African racism and zionism,

Taking note of the Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace 1975, proclaimed by the World
Conference of the International Women's Year, held at Mexico City from 19 June to 2 July 1975, which promulgated the principle that  "international co-
operation  and  peace  require  the  achievement  of  national  liberation  and  independence,  the  elimination  of  colonialism  and  neo-colonialism,  foreign
occupation,  zionism,  apartheid and racial  discrimination  in  all  its  forms,  as  well  as  the  recognition  of  the  dignity  of  peoples  and their  right  to  self-
determination", 

Taking note also of resolution 77 (XII) adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of African Unity at its twelfth
ordinary session, held at Kampala from 28 July to 1 August 1975, which considered "that the racist regime in occupied Palestine and the racist regime in
Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their
policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being",

Taking note also of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance
among Non-Aligned Countries, adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August
1975, which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist
ideology, Determines that Zionism is a form of racism and racial discrimination.

2. Municipal Rabbis: Do Not Sell Residences to Arabs, Makor Rishon, Dec. 7, 2010 
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/186/505.html
More than 50 municipal rabbis have joined the ruling of Safed Chief Rabbi Shemuel Eliyahu, establishing that one may not sell residences to Arabs, or even
to rent residences to non-Jews... Rabbi Eliyahu relied on a similar ruling signed in 2005 by leading rabbis, Rabbi Nissim Karelitz, Rabbi Chaim Kanaievsky,
Rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman, Rabbi Michel Yehuda Lefkovitz and Rabbi Zalman Nechemiah Goldberg.

3. United Nations General Assembly Resolution 46/86. Revocation of Resolution 3379- 16 December 1991
46/86. Elimination of racism and racial discrimination
The General Assembly,
Decides to revoke the determination contained in its resolution 3379 (XXX) of 10 November 1975.

4. Shemot 23:23-24,31-33

: )כג( י וְהּכְחַדתְִּיו י וְהַיבְוסּּ י הַחּסּ י ְוהְְַנחַעֲנּ י וְהְְִִַּּ י וְהַחְִּּ ִר י ְלְהנוי  ווהֱמבוּיָאֲ  ָאֶל ההָאֱֹמ י יֵלך  ַֹלְָאהכּ ֶם וְלָא)כד( ְּ  לָא ִשְְְִַחֲווה לךָאלהךיהֶ
ֵֶה ְְַֹחעֲֵךיהֶֶם ְּי ההסּ ְְִההסּךֶם וְְֵַךר ְְְִֵַךר ֵַֹךבורִֵיהֶֶם: ִָחעהבוְֵֶם וְלָא ִעחעֲ

… 
ו  ְֹּּהנוי : )לא(  ְְְִֹה לָא ִשכְרִ)לב( וְְְִַּי ָאִֶ גבְוֻלְ  ֹּיֶַם ּסּ וְחעַד ייֶָם ְְּלְְְִּּיֶם סֹּּּדתֵהר חעַד ַהנהההר ְּי ָאְִֶךן ְֵיודתכֶֶם ָאךִ ירְבְוךי ההָאהרץֶ וְֵרַך

ְּי ִעחעבֲורד ָאִֶ ָאֱמלהךיהֶֶם ְּי יּהְיוה לְ  לְֹו קְֹ: ְ)לג(לההֶֶם וְלךָאלהךיהֶֶם ְִֵיִ:  ֹ  לּי   לָא יְֵבְוס ְֵָאַסצְ  ְֶּן יַחֲחּיָאס ָאִר
5. Devarim 7:1-4

י וְהְְַנַחעֲנּי וְהְְִִַּּי וְהַחּסּיא( ) ִר ַל גו יֶּם ֵַּיֶם ְֹּּהנוי  הַחְִּּי וְהַגּסגהְּי וְההָאֱֹמ הה לְְְְִִהה  וְניְָ ְּי יבְוּיָאֲ  ד׳ ָאֱמליי  ָאֶל ההָאהרץֶ ָאְֲֶר ָאְִַהה בוהָא ְּה

 : ֶָם לָא ִשכְרִ לההֶֶם ְִֵיִ וְלָא ִֹחהנךֶם:)ב( וְהַיבְוסּּי ְבּוְחעהה ֵרו יֶּם ֵַּיֶם וחַעֲצסֹּיֶם ֹּּךֶָה סנְִָניֶָם ד׳ ָאֱמליי  ְלְהנוי  וְהְּּיִֶָם הַחֲסֶם ְִַחֲִיֶם ָאִר

ן לבּוְנו  סבוְִּו  לָא ִשקַח לבּוְנו : )ג( ן ֵהֶם ְְִֵּ  לָא ִשְִך ֹחְִַך יֶם וְחההה ָאַּ ד׳ ֵהכֶֶם)ד( וְלָא ִִש י ייָּּיר ָאִֶ ֵּנְ  ֹךָאַחֲַי וְחעהבוְדס ָאֱמלהּיֶם ָאֲחִך ְּ 

וְהְְֹּּידת  ַֹהךר:
6. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Avodah Zarah 19b

לָא ִחנֶם - לָא ִִן להֶם חנייה בוקרקחע; דבור ָאחר: לָא ִחנֶם - לָא ִִן להֶם חן; דבור ָאחר: לָא ִחנֶם - לָא ִִן להֶם ִֹנִ חנֶם.

7. Rambam [1135 - 1204, Spain, Egypt], Hil’ Issurei Biah 14:7

ָאי זה הוָא ֵרר ִושבו זה חעכו"ֶם שקיבול חעליו שלָא יחעבווד כו"ֶם חעֶם שָאר הֹצוִ שנצחוו בוני נח ולָא ֹל ולָא חבול ה"ז ֹקבולין ָאוִוז - 
  והוָא ֹחּידי ָאוֹוִ החעולֶם, ולֹה נקרָא שֹו ִושבו לְי שֹוִר לנו להושיבוו בוינינו בוָארֶ ישרָאל כֹו שבויָארנו בוהלכוִ חעכו"ֶם.



8. Rambam [1135 - 1204, Spain, Egypt], Hil’ Avodah Zarah 10:6

ָאין כל הדבוריֶם הָאלו ָאֹוריֶם ָאלָא בוזֹן שֵרלו ישרָאל לבוין החעובודי כוכבויֶם ָאו שיד חעכו"ֶם ִקיְה חעל ישרָאל ָאבול בוזֹן שיד ישרָאל
ִקיְה חעליהֶם ָאּור לנו להניח חעובודי כוכבויֶם בוינינו, וָאְילו יושבו ישיבוִ חערָאי ָאו חעובור ֹֹקוֶם לֹקוֶם בוּחורה לָא יחעבוור בוָארצנו
ָאלָא חעד שיקבול חעליו שבוחע ֹצוִ שנצחוו בוני נח שנָאֹר לָא ישבוו בוָארצך ָאְילו לְי שחעה, וָאֶם קבול חעליו שבוחע ֹצוִ הרי זה ֵרר

ִושבו, וָאין ֹקבולין ֵרר ִושבו ָאלָא בוזֹן שהיובול נוהֵר ָאבול שלָא בוזֹן היובול ָאין ֹקבולין ָאלָא ֵרר צדק בולבוד. 

9. Raavad [1125 - 1198, France], ibid.

 ָא"ָא זָאִ לָא ֹצָאנו ולָא שֹחענו ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו./השגת הראב"ד/
/השגת הראב"ד/ אבל שלא בזמן היובלֹחעולֶם והְּוק שהוָא ֹבויָא בוז' ָאוֹוִ הוָא וָאְילו לדבוריו ישיבוה כִיבו בוהו ולָא החעבורה. 

 ָא"ָא ָאיני ֹשוה לו בוישיבוִ הָארֶ.אין מקבלין אלא גר צדק בלבד.
10. Rambam [1135 - 1204, Spain, Egypt], Hil’ Melachim 8:10

ֹשה רבוינו לָא הנחיל הִורה והֹצוִ ָאלָא לישרָאל, שנָאֹר ֹורשה קהלִ יחעקבו, ולכל הרוצה להִֵרייר ֹשָאר הָאוֹוִ, שנָאֹר ככֶם
כֵרר, ָאבול ֹי שלָא רצה ָאין כוְין ָאוִו לקבול ִורה וֹצוִ, וכן צוה ֹשה רבוינו ְֹי הֵרבוורה לכוּ ָאִ כל בוָאי החעולֶם לקבול ֹצוִ
שנצחוו בוני נח, וכל ֹי שלָא יקבול יהרֵר, והֹקבול ָאוִֶם הוָא הנקרָא ֵרר ִושבו בוכל ֹקוֶם וצריך לקבול חעליו בוְני שלשה חבוריֶם, וכל

  הֹקבול חעליו לֹול וחעבורו חעליו שניֶם חעשר חדש ולָא ֹל הרי זה כֹן הָאוֹוִ.

11. R' Yitzchak HaLevi Herzog [1888 - 1959, Poland, Israel], Tachukah L’Yisrael Al Pi HaTorah I ch. 2 [נדְּ בוִחוֹין כרך בו׳]

ֵר( כָאן נִקלנו לכָאורה בונקודה קשה חעְ"י הִורה…לכָאורה זה ֹוציָא ָאְילו ָאִ החערבויֶם, בוני דִ הָאיּלֶם, ֹכלל ֵרריֶם ִושבויֶם,
וֹֹילָא ֹזכוִ הישיבוה בוָארֶ...הרי לנו שני חעֹודי הִורה הללו, הרָאבו"ד וֹרן בוחעל שולחן חערוך ז"ל, ֹּכיֹיֶם לדחעִ ָאחִ, שנכרי

[(. חוֶ ֹזה כבור הכריחע קודֹי3שָאינו חעובוד חע"ז ָאחעְ"י שלָא קיבול בוְני בויִ דין של ישרָאל ָאין לֹנוחע ֹֹנו הישיבוה בוָארֶ ישרָאל ]
ז"ל )חעיין להלן( שָאוֹה שלֹה שקיבולה חעליה שבוחע ֹצוִ, ֵרֶם בוזה"ז יש להן דין ֵרריֶם ִושבויֶם.

12. R Nachum Rabinovitch [1888 - 1959, Poland, Israel], Shu”t Siach Nachum 93 - http://ybm.org.il/lesson?lesson=5616&format=H

ֵר.  בוִֶּם, ָאין ֹקבוליֶם ֵרר ִושבו בוזֹן שָאין היובול נוהֵר. החחעֶם נרָאה ְשוח, ְֹני שחייבויֶם לִִ לו ֹקוֶם לשבוִ וכל שָאין ישרָאל
קבווחעיֶם בוָארצֶם, כל ָאחד בונחלִו – ָאיך ניִן לחייבוֶם להושיבו בויניהֶם ָאחריֶם?

13. R' Yitzchak HaLevi Herzog  [1888 - 1959, Poland, Israel], Tachukah L’Yisrael Al Pi HaTorah I ch. 2 [נדְּ בוִחוֹין כרך בו׳]

ָאִ הֹדינה היהודיִ...ָאנחנו לָא כבושנו חעד חעכשיו ולָא יכולנו לכבווש ָאִ הָארֶ כנֵרד רצונֶם של הָאוֹוִ וָאְילו חלק ֹֹנה. 
 וָאין שוֶם ְּק שחעד שיבווָא ֹשיח צדקנו נצחרך להֵרנִֶם חעלינו כנֵרד יֶם שלנקבול ָֹאִ הָאוֹוִ הָֹאוחדוִ, חעְ"י הּכִֶֹם,

 וֵרֶם ָאין שוֶם ְּק שלָא יִנו לנו ָאִ הֹדינה היהודיִ ָאלָא ָאֶם כןָאויבויֶם ֹדינייֶם ֹקיְיֶם ֹּבויבו שידֶם ִֵריחע ֵרֶם לִוך הֹדינה,
נקבוחע בוִחוקה ובוֹשְח זכוִ הֹיחעוחיֶם לּבוילוִ הנידוניִ, וודָאי שֹניחעִ הְליוִ וקיְוחיֶם של הֹושליֹיֶם והנוצריֶם ֵרֶם יחד

ִהווה ָאלֹנח יּודי ִֹוך הזכוִ לֹדינה שיִנו לנו.
...ֹה חעלינו לחעשוִ? להֵריד לָאוֹוִ : ָאין ָאנחנו יכוליֶם לקבול ָאִ הִנָאי הזה, ְֹני שִורִנו הק' ָאוּרִ חעל ֹֹשלה יהודיִ
להִיר הישיבוה בוָארצנו לנוצריֶם וֹכ"ש לחעובודי ָאליליֶם, ונוּּ חעל זָאִ היָא ָאוּרִ חעלינו להרשוִ ְולחנֶם בוָארצנו וָאוּרִ
חעלינו להרשוִ להֶם לרכוש קרקחעוִ? דוֹני שלָא יֹצָא רבו בוישרָאל בוחעל ֹוח ובוחעל שכל ישר שיּבוור שחעלינו להשיבו כך,
היהודיִ חעבוירה נָאי הנ"ל ִחעבוור הֹֹשלה  בִו ו ָאִ הֹדינה  נניח שבוקבולנ ו ֹדין ִוה"ק. ָאְילו ָאֶם  כלוֹר שזוהי חובוִנ

ִנָאי,  , בושיֶם לבו לֹצבו הָאוֹה בוחעולֶם. וָאֶם כיֵרֶם ָאז הייִי ָאוֹר שהחעבוירה נדחיִ ְֹני ְק"נ של חעֶם ישרָאלכשִקייֶם ָאֶם ה
ָאין ְק"נ חעוֹד בוְני ָאיּור חע"ז וָאְילו ָאבויזרייהו, זהו בונוֵרחע לישרָאל חעצֶֹם, ָאבול ָאיּור הּבוילוִ של ְולחנֶם וָאצ"ל הָאיּור
של חנייִֶם בוקרקחע וכדוֹה, ָאין זה בוכלל, וָאין זה דוחה ְק"נ של כלל ישרָאל, יִר חע"כ, הלָא יש ָאוְניֶם שבוהֶם ָאְשר להִיר

[, וכלוֶם יש ֹצבו יוִר הולֶם היִר כזה ֹהֹצבו הנוכחי. נקל לִָאר לנו ֹה ִהָא הִֵרובוה של12ָאְילו ָאיּור ִורה ֹשוֶם ָאיבוה]
[.13הָאוֹוִ לֵרישה כזו הנ"ל ֹצדנו. ָאְשר ָֹאד להֵריד שיש כָאן ֹשוֶם ֵררֶם ּכנה לכלל ישרָאל]

ֵר( וָאולֶם ָאין ָאנו זקוקיֶם להיִיריֶם, לָא חעל היּוד שֹדינה יהודיִ היָא בובוחינִ הצלִ הָאוֹה ויש בוכלל זה הכנִ ֹקוֶם ֹקלח
לחעִ צרה, ח"ו, חעד שיבווָא ֹשיח צדקנו, לָאור החרֵרדיה הָאיוֹה של ֵרלוִ ָאירוְָא בויֹינו וכֹחעח לחעינינו, ולָא חעל היּוד
שהדחיה בוידיֶם של ההזדֹנוִ הזָאִ ְֹחד ָאוִה החעבוירה, ִכבוה ָאִ ֵרחלִ הִקוה בולבו רובו הָאוֹה וִקחעקחע ָאִ בוירִ היהדוִ

 ובוכֵרון זה חעִ לחעשוִ לד', ָאלָא ָאְילו ָאֶם זה היה נוֵרחע לחעובודי ָאליליֶם ֹֹש, ֹחעצֶם הדין ָאין כָאן חעבוירה, לְי דחעִי.כולה,
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For further learning/comparison:

• R’ Yaakov Ariel, Halachah B’Yameinu, Sha’ar 4  -  https://goo.gl/S5yqh5

• R’ Eliezer Melamed, Revivim Blog – Hebrew - https://goo.gl/ULgjex    English - https://goo.gl/oMgpR4

• R’ Aharon Lichtenstein, Response to the Esteemed Rabbis, Signatories of the Letter Forbidding the Sale of Homes to Gentiles in the Land of
Israel  (2010) - https://goo.gl/93HqVZ

• R’ Mordechai Torczyner, Zionism=Racism? - https://goo.gl/X4FHhr    https://goo.gl/7RRtz5
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