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 )1תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי-:קיא.
ר' 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 עד יום פקדי אותם נאם ה' .ורבי זירא? ההוא בכלי שרת כתיב .ורב יהודה? כתיב קרא
אחרינא :השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה וגו' (אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ).
ורבי זירא? ההוא שלא יעלו ישראל בחומה .ורב יהודה? השבעתי אחרינא כתיב .ורבי זירא? ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי
ברבי חנינא ,דאמר :ג' שבועות הללו למה? אחת ,שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת ,שהשביע הקדוש ברוך הוא את
ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת ,שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל
יותר מדאי .ורב יהודה? אם תעירו ואם תעוררו כתיב.
 (2רש"י מסכת כתובות שם :שלא יעלו בחומה  -יחד ביד חזקה.
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שיר השירים פרק ה
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צּוֹותי ְר ִ ִ֥סיסֵ י ָליְ לָה:
ָא־טל קְ ו ַ ָ֖
ֹאשׁי֙ נִ ְמל ִ֔ ָ
דֹּודי דֹו ֵֵ֗פק פִּ ְתחִ י־לִִ֫ י ֲאחֹ ִ ִ֤תי ַרעְ י ִָתי֙ יֹונ ִ ִָ֣תי תַ מָּ ִ֔ ִתי שֶׁ רּ ִ
אֲנִ֥י יְ שֵׁ נָ ָ֖ה וְ לִ ִ ִ֣בּי עֵ ֵ֑ר ִ֣קֹול׀ ִ ִ֣
ִ
דֹּודי שָׁ לַ ִ֤ח יָדֹו֙ ִמן־הַ חִֹ֔ ר וּמֵ ַעָ֖י הָ ִ֥מוּ ע ָָליו:
ת־רגְ לַ ָ֖י אֵ יכָ ִ֥ כָה אֲטַ נְּ פֵ םִֵ֗ :
פָּשׁ ְט ִתּי֙ אֶ ת־ צּכּ תָּ נְ ִ֔ ִתּי אֵ יכָ ָ֖ כָה אֶ לְ בָּ ֶ ֵ֑שׁנָּה ָר ַחִ֥צְ ִתּי אֶ ַ
ַ֙
דֹודי חָ ַ ִ֣מק ָע ָבֵ֑ר ...
דֹודי וְ ִ ָ֖
פוּ־מֹור וְ אֶ צְ בְּ עֹ תַ י֙ ִ֣מֹור עֹ ִ֔ ֵבר עַ ָ֖ל כּ ִַ֥פֹּות הַ מַּ נְ עוּל :פּ ַ ִָ֤ת ְח ִתּי אֲנִ י֙ לְ ִִ֔
דֹודי וְ י ַ ִָ֣די נָ ְט ֵ֗
אֲנָ֖י לִ פְ תִֹּ֣ חַ לְ ִ ֵ֑
ַ ִ֥ק ְמ ִתּי ִ
שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן תנד
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ח) אולם הדבר המספק עלינו אם היא חובה אפי' בזה"ז הוא משום דא"כ ח"ו עוברין כל ישראל במ"ע גדולה כזאת השקולה
כנגד כל המצוות .האומנם כי בדברי התה"ד סי' פ"ח יתיישב זה מ"ש מהמוסרים הנמצאים שמה וגם מרשעת הישמעאלים וגם
מדוחק המזונות .אך זה כמה זמנים אשר אין שם מוסרים והמלכות משגחת ואימת מלכות על הישמעאלים .ולא נשאר רק טעם
המזונות הקשים .אולם יש גדולי עולם שבלי ספק גם שם הי' ישראל מפרנסים אותם ואם כדי שלא יצטרכו לבריות כמ"ש
המעיל צדקה [סי' כ"ו] .יש כמה שאפי' בהיותם בח"ל יצטרכו למתנות בנ"א .וגם בגוף הדבר לא ידעתי אם במצוה תמידית
השקולה כנגד כל המצוות נאמר כדי שלא יצטרך לבריות יעבור עלי' .וגם סכנת דרכים אינה בזה"ז .והכוזרי מאמר ב' סי' כ"ג
הקשה לו מלך כוזר למה אין עולין לא"י עיין שם .והודה לו החבר ואמר לו הובשתני מלך כוזר ע"ש .עכ"ז חלילה לנו לעשות
גדולי ישראל טועין או מזידין ח"ו:
שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן תנד
מב)  ...ובהפלאה פירש דמקרא דבבלה יובאו למדנו פירוש הכתוב דהשבעתי דעל בבל קאמר .והפירוש טוב אם לא נדע טוב
ממנו .מ"מ קושיא ראשונה אינה מיושבת .ועוד עיקר שבועה זו לא ידענו מה טיבה .כי שבועה היא כשהאדם נשבע .ועיין
במשפטי החרם לרמב"ן הנדפס בסוף שו"ת הרשב"א המיוחסת להרמב"ן .ומרע"ה כשהשביע את ישראל קבלו ישראל עליהן
את השבועה כמו שפרש"י בפי' התורה בפסוק אלה דברי הברית [דברים כ"ח ס"ט] שקבלו עליהם את התורה באלה ובשבועה.
וכן בפ' הר גריזים והר עיבל [שם כ"ז כ"ו] וענו כל העם ואמרו אמן .ואם השבועה הזאת היתה ע"י שלמה שאמר השבעתי
ברוה"ק .הי' מהראוי שיאסוף שלמה כל ישראל שיקבלו עליהם השבועה ולא מצינו כזאת .גם לא יתכן כלל שיבשרם בשורת
הגלות וישביעם .ועוד שבועה שהשביע אוה"ע שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדאי מה טיבה והם לא ידעו כלל מהשבועה:
מה) והנה כעין זה נוכל לפרש בשבועות ישראל כי השבועה הי' לשורש נשמותיהם למעלה .וז"ש השבעתי אתכם בנות
ירושלים שהם נשמות כמ"ש בזוה"ק ויחי (רמ"ב ע"א) בנות ירושלים אילין נשמתיהון דצדיקיא .והוא כעין שמשביעין את
הנשמה קודם ביאתה לעולם תהא צדיק ואל תהי רשע [נדה ל ע"ב] .והוא ג"כ כנ"ל שהנשמה תהי' חפצה ורצונה לטוב .ומ"מ
ביד הגוף ללכת בשרירות יצרו הרע ולא לשמוע אל הנשמה .וע"כ הוצרכו ישראל בפועל ממש בעוה"ז לקבל התורה באלה
ובשבועה ולא סגי במה שמשביעין את הנשמה .ואם לא שקבלו בפועל ממש באלה ובשבועה לא הי' נענשין אם אין שומעין אל
הנשמה:
נ) וע"ז השיב רב יהודה כתיב קרא אחרינא השבעתי אתכם וגו' שנשבעה הנשמה שלא יהי' חפצה ורצונה לחזור בלתי
פקודה מהש"י .וכבר אמרנו כי שבועת הנשמה מועיל לחפץ האדם כענין דברי רש"י הוריות הנ"ל .ה"נ מאחר שנשבעה
הנשמה נכנס חפץ זה באדם וכיון שאין עוד דעתו לשוב שוב דומה להכלים דכתיב בהו בבלה יובאו וגו' .ור' זירא האי
שלא יעלו בחומה אבל לשוב לא"י בנחת מעט מעט נשאר בהם החפץ והרצון ונחשב שהם עדיין בא"י

