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Ideology of Religious Zionism #2:  

Can the Land be Built by ‘Sinners’? 
 

I. Can a Miracle occur through Sinners? 

 

 אעמ' יואל משה וי    (1

If we were to take all the breaches of the generation 

and the many sins that the whole world engages in, 

and put them on one side of a scale, and put the 

Zionist State on the other side of the scale, it will 

prove that it [the Zionist State] is “a stock sprouting 

poison weed and wormwood,” the highest level of 

impurity, [the worst] of all types of damages in the 

whole world, and they defile the entire world.. 

המרובות הנעשות הכל  ור ועבירות צות הדח את כל פראם ניק

ף  הכנית והציחת, ומדינה  ם בכף מאזניים אישימו אותעולם וה

ראש   ש פורהתכריע את הכל, שהוא משור, ההשניימאזניים 

לם עו בכל אבות הנזיקין שבכל הטומאה שענה של אבי אבות ה ול

כל העולם כולו מאים את ן המה המטה , וכולו  

 

 2(     מסכת עבודה זרה דף יח ע"א

 

 מסכת מעילה דף יז ע"ב (     3

 הנס מכל מקום  "י יבואאמר רשב

 

 16)10-(1698 ר' יעקב ששפורטש - שו"ת אהל יעקב ס' סח(    4

ואם כן מטעם נביא שקר  הלא ידעת כי שבתאי צבי הרשע...  

ומסית ומדיח אסור ללמד עליו זכות וכל שכן לגלגל זכות על  

ידו... ולמה נסכים לזכותו במנהג חדש המתנהג על ידו ובסבתו  

תהיה צדקה נוסף על כי היותה לו לתהילה   ולנו תחשב חובה ולא 

בוז על היותנו נפתים אחריו הנה בין  ולשם ולנו לשמצה ולחרפה ו

מצדנו בין מצד הרשע הלז החזרה למנהג הראשון בימים הללו  

ובזמן הזה יותר טובה ומכ"ש במילתא דאין בביטולה נדנוד עברה  

 ע"י א' מישראל או כהנים בקום עשה כי אם בשב ואל תעשה 

You know that Shabtai Tzvi was evil…and therefore 

because he is a false prophet and idolater (who 

caused others to sin with him as well), it is forbidden 

to judge him favorably and for sure prohibited to 

cause him to have merits…and why would we agree 

to merit him with a new custom that is that became 

prevalent through him and his circle. It would be 

considered a sin and not merit because it will cause 

praise and a name, and for us a disgrace by us 

following after him… 

 

 omo Ben Aderet (1235Shl ’R- (1310שו"ת הרשב"א ח"ד סימן רצו(    5

רו א"א שיהיה מזיד, אחר  ויפדו העם את יהונתן ולא מת, שאמ

שנעשתה הישועה הגדולה בישראל על ידו, שאין הקדוש ברוך  

 הוא עושה נס ע"י הרשעים המזידים.

“and they redeemed Yehonatan and he did not die,” 

for they said it was impossible that he did it 

willingly, since great salvation came through his 

hands… 

 

 6(     מדרש אליה זוטא )הובא בספר התקופה הגדולה( 

 

 

 

 

 

אי לא איתעביד בה איסורא מיתעביד ניסא אי עבדה איסורא לא 

 איתעביד לה ניסא

If a prohibition was not violated then a miracle can 

occur, if a prohibition was violated then a miracle 

will not occur.  
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 דברי סופרים מאת ר' צדוק הכהן מלובלין, ליקוטי אמרים דף קפו     (7

Mordechai knew that it was G-d’s will to act for the 

betterment of the Jews, even if it is against His 

will…Therefore, he thought to latch unto on the trait 

of Haman to go in a roundabout way to protect the 

Jews. He sent Esther to go unlawfully in front of the 

king, because for promiscuity one must give up their 

life to avoid. And even though we learn in the chapter 

of ‘ben sorer umoreh’ that [Esther did no wrong 

because] being passive is different [in that you don’t 

have to give up your life], this was only learned 

afterwards from the story of Esther that in reality it 

was not prohibited. In reality, however, this law 

wasn’t clear to them [Mordechai and Esther] and that 

is why Esther did not want to go [to the king] 

originally. This is why she said going was 

“unlawful.” She nonetheless acquiesced to do it, and 

even risked losing her reward in the afterlife for the 

sake of saving the Jews… 

 

ידע כי רצון הש"י להשתדל לטוב ישראל, אפילו   …והנה מרדכי 

פין  רצונו... וע"כ חשב לתפוס מדתו של המן לבוא בעקי נגד

להצילם, ושלח לאסתר לבוא לפני המלך לא כדת, דבגילוי עריות  

יהרג ואל יעבור, ואף דאמרו בס"פ בן סורר קרקע עולם שאני, זה  

נתברר  נלמג אח"כ מאסתר דבאמת לא הי' איסור, אבל הם לא 

לה וגם אח"כ  אצלם עדיין הלכה זו, וע"כ לא רצתה אסתר תח

שלא כדעת ולאבד אף    אמרה שהוא לא כדת, אבל נתרצית לעשות

 ...עולם הבא בשביל הצלת ישראל 

 

 

II. Halachic Status of Secular Jews  

 

 

 el Meir Kagan (1838Yisra ’R-1(933 ה ף ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ז סעי(    8

On this type of person [a heretic] you can listen to 

forbidden speech about him 

ע רָּ ׁשֹון הָּ ל לָּ ר ְלַקבֵּ ֶזה ֻמתָּ  .ַעל ִאיׁש כָּ

 

 9(    ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ח' סעיף ה 

Those people who we recognize in them that they 

contain heresy, it is a mitzvah to degrade them 

ֲאנָּׁשִ  ן הָּ ל אֹותָּ ם, ׁשֶ ֲאבָּ ֶהם ֶאִפיקֹוְרסּות ים, ֶׁשַמִכירָּ ִמְצוָּה יֵּׁש בָּ  

ם  ם ּוְלַבּזֹותָּ  ְלַגּנֹותָּ

 

 10(     משנה ברורה סימן קנו סעיף קטן ד'

It is a commandment to love all member of Israel like 

one’s body as it says, “and you should love your 

friend as yourself.” However, this is specifically 

when he is ‘your friend’ in Torah and Mitzvos. An 

evil person that was seen violating a mitzvah in 

public and did not accept reproof, there is a mitzvah 

to hate him 

  מצוה על כל אדם לאהוב את כ"א מישראל כגופו שנא' ואהבת

ודוקא רעך בתורה   ...שבחו  כך צריך לספר בלרעך כמוך לפי

ומצות אבל אדם רשע שראה אותו שעבר עבירה המפורסמת  

 בישראל ולא קבל תוכחה מצוה לשנאתו  

 

 11(    רמב"ם הלכות אבל פרק א הלכה י 

For heretics…we don’t mourn for them. Rather, their 

siblings and relatives wear and wrap themselves in 

white [clothing] and they eat and drink and rejoice in 

the fact that they lost a hater of G-d 

אין מתאבלין עליהן אלא אחיהם ושאר   ...וכן האפיקורוסין

קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים  

 ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקב"ה  
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 12(    רמב"ם הלכות שחיטה פרק ד הל' יד 

…he is like a non-Jew and his ritual slaughter is 

invalid.  

או אפיקורוס ואם היה מומר לעבודה זרה או מחלל שבת בפרהסיא 

והוא הכופר בתורה ובמשה רבינו כמו שביארנו בהלכות תשובה  

 .הרי הוא כעכו"ם ושחיטתו נבלה 

 

 13(    רמב"ם הל' ממרים פרק ג' הלכה  ג' 

These people who stray and their children whose 

fathers dismissed them and they grew up amongst the 

Karites, and they were raised according to their 

beliefs, he is like a child who was captured amongst 

them and he isn’t quick to grab onto the lifestyle of 

mitzvos because he is one who is forced. Even if he 

heard afterwards that he is a Jew… 

שהדיחו אותם אבותם ונולדו  אבל בני התועים האלה ובני בניהם  

וגדלו אותם על דעתם הרי הוא כתינוק שנשבה   הקראיםבין 

  ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שהרי הוא כאנוס

 כ... ואע"פ ששמע אח"

 

 m Yeshaya Karelitz (1878Avraha ’R-(1953 חזון איש יו"ד סימן א' ס"ק ו'(    14

Similarly, those whose parents separated from the 

path of the community and he was raised without 

Torah, he [is still] judged as a Jew for all matters  

שאבותיו פרשו מדרכי הציבור והוא נתגדל ללא   ן אותן וכמו כ

 תורה דינו כישראל לכל דבר

 

 1908)-(1995וועב( יו"ד חלק ב' סימן פסקים וכתבים )מאת ר"ש ש(     15

One should contemplate that which I heard, when I 

was still young, from the mouth of the holy genius of 

Jerusalem, the Ridbaz, in the name of the Rabbi of 

Israel Rabbi Chayim of Volozhin (a student of our 

great Rabbi the Gra): In the olden days, even when 

ruach hakodesh stopped occurring they would still 

use a bas kol and the influence of impurity would still 

appear from time to time amongst the nations. 

Opposite that [the influence of impurity] there was a 

spirit of holiness that would break through from time 

to time in Israel. Then, a heretic was truly considered 

an impure evil person. However, nowadays when it 

has already been many days without the appearance 

of holiness in the world… 

ש בגאון  ויש להתבונן במה ששמעתי בעודי בחור מפה קדו 

ירושלמאה הרידב"ז בשם הגאון רבן ישראל רביניו חיים מוולאזין 

תלמיד רבינו הגדול הגר"א זי"ע בימים מקדם אף על פי שפסקה  

בבת קול ורוח הטומאה   ו משתמשיםעדיין הי  רוח הקודש מישראל

עדיין היה מתגלה לפעמים באומות העולם וכנגדו היתה הרוחניות  

כפעם בפעם בישראל אז מי שהיה  של קדושה מתבקעת ויוצאת 

אפיקורס באמת רשע טמא מה שאין כן בימניו שזה ימים רבים  

 ללא תופעה רוחניות בעולם של קדושה וגו'... 

 

 ra (1868haim Elazar SpiC ’R-(1937 חלק א סימן עד שו"ת מנחת אלעזר(    16

I am astounded regarding that what he [Rav Yaakov 

Ettlinger] writes that a Shabbos desecrater is only 

considered a rebel if he also denies that G-d created 

the world [and rested], and not if he admits to G-d 

[creating the world] through prayer and Kiddush 

despite afterwards going and willingly violate 

Shabbos…For what does his Kiddush help? Is there 

resting for half of Shabbos!?... 

ותמהני על מ"ש דהמחלל שבת נחשב כמומר רק מפני שהכופר  

"כ זה דמודה ע"י תפלה וקידוש  בשבת כופר בבריאה ובבורא משא

ומה אהני קידוש  ... ]בנין ציון[ אף שמחללו אח"כ בזדון עכ"ד

 שעושה וכי יש שביתה לחצי שבת ישתעקו הדברים

 

 

III. Approaches to the Secular Pioneers 
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Approach 1- It is Not Ideal but Still Okay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17)    Eim Habnim Semeicha by R’ Yissachar Shlomo Teichtal (pg. 82-88 in English translation by R’  

Lichtman) 

I will now address the builders of our Holy Land…It is clear that the Holy One Blessed be He desires your 

deeds and your labor. You have built cities and you have built flourishing gardens from fallow fields…Even if 

they are the greatest sinners, the Creator of the Universe desires their actions, and they achieve the appropriate 

rectifications and unifications. That is, by constructing buildings and transforming the Land into fertile 

soil…We are a holy nation and this holiness is contingent upon the holy Torah…Therefore, those who believe 

that the concept of nationalism is all that we need (G-d forbid) are greatly mistaken…The condition was, “For 

he [Yishmael] shall not inherit with my son, with Yitzchak.” That is, he who does not follow the ways of our 

forefathers is not included in the inheritance...Therefore, you and all of us must realize that the rebuilding, the 

governing, and all aspects of life must be founded on the spirit of our Holy Torah. Only then will we 

succeed…How many innocent souls have perished in our Holy Land at the hands of Arab zealots? All this 

occurred because our claim to our inheritance is imperfect.  

 

  g (1915Waldenberuda ehEliezer Y ’R-(2006 קונ' אורחות המשפטים פרק יב ציץ אליעזר חלק ז סי' מח,(     18

 

Born in Hungary, R’ Yissachar 

Shlomo Teichtal (1885-1945) 

was one of the few European 

rabbis to break ranks with 
Ashkenazi Orthodox Judaism to 

support an active effort to settle 

the land of Israel. As a result of 

the Holocaust, Teichtal changed 

his position on land of Israel, as 

he struggled to make meaning out 

of what was happening around 

him. His carefully constructed 

arguments are outlined in his 

book Eim HaBanim Semeicha, 

penned during his wanderings in 

hiding from his Nazi oppressors 

and their collaborators.   

It is not far off to think that because of Hashem’s 

kindness towards us He did not want to wipe the 

name of Israel from under the sky, therefore since we 

needed an independent country on firm land 

immediately like we need air to breath, Hashem in 

His infinite mercy helped us through the hands who 

spend all their time thinking about the national aspect  

  א כן לא רחוק הדבר מלחשוב שבהיות שבחסד ה' עלינו ל ואם

ל מתחת השמים, לכן בהיותנו זקוקים דיבר למחות את שם ישרא

מיד כאויר לנשימה למדינה עצמאית על קרקע מוצקה לנו כארצנו,  

עזר לנו ה' ברחמיו הגדולים בידי אלה שאחזו כל הזמן בהגה  

 ההנהגה הלאומית 
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19)    Rav Yitchak Yaakov Reines (printed in Netzach Yisrael by R’ Moshe Reines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approach 2- This is an Exception to the Rule  

 

 התקופה הגדולה עמ' לד (     20

 

 

 

 

 

 35התקופה הגדולה עמ' (     21

 

R’ Yitzchak Yaakov Reines (1839 -1915) 

was a Lithuanian Orthodox rabbi and the 

founder of the Mizrachi Religious Zionist 

Movement. He was a member of the 

Hovevei Zion movement from its 

inception. Rabbi Yitzhak Reines joined 

Rabbi Samuel Mohilever in proposing a 

Palestinian settlement that would 

synthesize Torah and labor. 

A personal miracle, certainly Hashem doesn’t do miracles through a willful sinner, but a communal 

miracle in a war to save the nation, the small numbered against the many, even if the king is as evil as 

Achav and the other kings, because they were the leaders in war, with them Hashem does miracle, as R’ 

Shimon Ben Yochai says: “let the miracle come from any place.” The main thing is that he has to be a 

strong solider who knows war strategy and they need to be done in a natural way… 
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Approach 3- It Had to be Done by Sinners 

 

 התור מאת ר' הלל משקלוב פרק ב' אות קד קול (    22

עקבות משיחא, בשביל שני דברים נקראים עקבות, בשביל  

שבאים קימעא קימעא, ובשביל שכל סגולות הגאולה באות בדרך 

עקיבין היינו עקיפין, בדרך של סחור סחור כדי שלא יתאחזו בהם  

 קליפות הטומאה  

The heels of redemption, it is because of two things it 

is called heals: because it comes slowly, and because 

all matters of the redemption comes in a roundabout 

way in order to avoid being grabbed by the evil 

sheaths 

 

 g (1915denberWaluda ehEliezer Y ’R- (2006חלק ז סי' מח, קונ' אורחות המשפטים פרק יבציץ אליעזר (     23

דאם היה  …בספר שו"ת תולדות יעקב בחלק חושן משפט

ההתעוררות מת"ח אזי יאמרו הבריות יען שהם חפצים וכוספים 

וא"כ היינו אומרים  ...לא"י הקדושה לקיים מצות התלויים בה 

דהרוח הזה אינו מהשמים. אבל כעת אשר ההתעוררות באה לאלה  

דעתינו אשר המה יהיו  האנשים אשר מעולם לא עלה על 

 מהמעוררין להרעיון הזה, אין זה כי אם מאת ה' היתה זאת'. 

In the sefer “Toldos Yaakov”…if it [building the 

State] was started by Torah scholars then the world 

would say that it is because they desire to go to Israel 

and observe the commandments dependent on the 

land…and then people would say that this [the nation 

being rebuilt] is not from heaven. However, now that 

this has been started by people who we would have 

never have thought would be awaking everyone to 

this idea, it must be that this is from Hashem.  

 

 

Approach 4- They are not Sinners  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R’ Abraham Isaac Kook (1865-1935) 

was an Orthodox rabbi, the first 

Ashkenazi Chief Rabbi of British 

Mandatory Palestine in the Land of 

Israel, the founder of Yeshiva Mercaz 

HaRav, a Jewish thinker, Posek, 

Kabbalist, and a renowned Talmid 

Chacham.[2] He is considered one of the 

fathers of religious Zionism. 

In the sefer “Birchas HaAretz” page 24, it brings from the sefer “Arvei Nachal,” that Hashem doesn’t do a 

miracle (in an unnatural way) with one unless his piety is also unnatural, that is specifically outside of 

Israel. In Israel, however, we see that sometimes Hashem does show open miracles to the Jews even in 

times that they are not worthy.  



R’ Eichenbaum   YILC 

7 

 

 אורות התחיה פרק מג (    25

הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם  

מתחברים באהבה אל עניני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחית  

האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין 

הכלל ובנין האומה  ם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת לה

והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי ד' ושומרי  

תורה ומצות, אע"פ שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח  

 פעולה בעניני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם

The nefesh of the sinners of Israel during the heels of 

redemption, those who lovingly attach themselves to 

matters regarding the Jews [as a whole] towards 

Israel and her rebirth, is more corrected than the 

nefesh of the believers who do not have the 

advantage of having a feeling of doing good for the 

community and building the nation and land. 

However, the ruach is much more corrected amongst 

those who fear G-d and guard His Torah and mitzvos, 

even though the independent feeling and awakening 

of acting on behalf of all of Israel is not yet strong in 

them. 

 

 קכב-אורות, זרעונים, עמ' קכא(    62

ההדרכה הרגילה של תום ויושר, בשמירת המדות הטובות וכל דת  

וכל ההתפרצות מזה, בין   ודין, זהו ענין תהלוכות עולם התיקון. 

מצד קלות דעת והפקרות ובין מצד עלית דעת והתעוררות רוח  

עליון, הוא מענין עולם התהו; אלא שיש הפרש גדול בפרטים של  

התהו עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימין. האידיאליסטים  עולם 

הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו  

דוגמא ויסוד, על כן הם מהרסים את הבנוי לפי מדת  

נשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. גדולות הן  …העולם

ן  ם שלהמאד, מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלי

יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאד, כל מה שהוא מוגבל,  

 … מוקצב ונערך, אינן יכולות לשאתו

The normal guidance of straightness regarding proper 

middos and keeping halacha is a matter for the 

World of Repair. Any breaking away from this, 

whether from levity and a desire for anarchy or from 

the inspiration of a higher spirit is from the World of 

Chaos; but there is a major difference within the 

World of Chaos itself between people who veer to the 

right or the left. The great idealists want a beautiful 

and good order, solid and strong that has no model in 

the real world; and they therefore destroy what exists 

in the normal way of the world… The Souls of Chaos 

are higher than the Souls of Correctness. They are 

very great - they seek a lot from reality, what the 

vessels cannot endure. They seek great light,  

anything that is limited, set or evaluated 

they cannot bear 

 


