כופי אותו עד שיאמר רוצה אני
מי שהדי נות שכופי אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש ,בית די של ישראל בכל
מקו ובכל זמ מכי אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר .וכ א
הכוהו עכו" ואמר לו עשה מה שישראל אומרי ל ולחצו אותו ישראל ביד העכו"
עד שיגרש הרי זה כשר ...ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בי ביד עכו" בי ביד
ישראל? – שאי אומרי אנוס אלא למי שנלח #ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו
מ התורה ,כגו מי שהוכה עד שמכר או עד שנת .אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל
מצוה או לעשות עבירה ,והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר
האסור לעשותו – אי זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה .לפיכ זה
שאינו רוצה לגרש ,מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות
ולהתרחק מ העבירות ,ויצרו הוא שתקפו ,וכיו שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה
)רמב" גירושי ב,כ(
אני ,כבר גרש לרצונו.

הש"י הוא לב של ישראל ,כמ"ש בשהש"ר על הפסוק ולבי ער ,ממה שכתוב צור לבבי
וגו' .וזהו החילוק בי ישראל לעמי ,דאפילו פושעי ישראל שהרבה עבירות עד אי
ק ,#אע"פ שחטא – ישראל הוא ,ונקרא 'אסא דקאי ביני הוצי' )סנהדרי מד ,(.דאפילו
פושעי ישראל מלאי מצוות ,ומעמקי לבב דבוק בהש"י ,שהוא שורש נקודת לב.
כדר שאמרו )ברכות יז' (.גלוי וידוע שרצונינו לעשות רצונ ,ומי מעכב? – שאור
שבעיסה' .וכדר שכתב הרמב" בטע כופי עד שיאמר רוצה אני .ודבר זה אי אפשר
לעמוד עליו שו בריה ,רק הש"י מעיד שהוא כ אצל ישראל .מה שאי כ אצל עכו",
אפילו חסידי אומות העול ,שמכיר שכ טוב ,מכל מקו עצ לבבו אי כ.
)ע"פ ר' צדוק הכה מלובלי ,רסיסי לילה – מד(

ועל כ אמרו )בעירובי כא( לפני זה והדוד אחד תאני רעות מאד – אלו רשעי
גמורי .שמא תאמר אבד סבר וגו' תלמוד לומר הדודאי נתנו ריח – אלו ואלו
עתידי שיתנו ריח טוב .דג פושעי ישראל לא ידח ממנו נדח ,כי יש בה נקודה
קדושה במעמקי הלב ,וסופ עתידי וכו' אחרי שיצרפו ויכלו הרע וההוצי הסובבי,
וישאר השורש הטוב ,יתנו ריח.
וכתיב 'אמר' 'נתנו' – לשו עבר .כי באמת כל הרשעות אינו נוגע לעצ היהדות
ונקודה האמיתית שבלב ,וכמו שכתב הרמב" )בהלכות גירושי( בהא דכופי עד
שיאמר רוצה אני ,משו דבאמת רוצה ,ע"ש .ואפילו הגדיל עבירות וכבר נכנס היצר
ממפתחי הלב לפנימיותו ונעשה 'בעל הבית' )סוכה נב ,(:מכל מקו שורש היהדות
ישנו במעמקי הלב ,רק שמעוט( בהרבה לבושי שק ,וד' אשר יראה ללבב רואה ג אז
בו אותה הנקודה הנותנת ריח טוב .וכ המבי מרגיש בריח טוב ,כיצחק אבינו ע"ה,
יוכל להריח ריח הטוב דגעד של הבוגדי ,ג טר ששבו והגיעו לשלימות התיקו.
ולפיכ ג הגרוע שבישראל מרגיש איזה קדושה בשבת ,כי מצא מי את מינו וניעור.
)ר' צדוק הכה מלובלי ,קונטרס 'עמלה של תורה' ו(
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