
 מסילת   ישרים  
 פרק   ט"ז   –    בבאור   מדת   הטהרה.  

 16.3  

 הוא   מה   שדוד   המלך   עליו   השלום   אומר   (תהלים   עג):   מי   לי   בשמים   ועמך   לא   חפצתי   בארץ.   ואמר   כמו   כן   (שם   קיט):   צרופה   אמרתך   מאד   ועבדך  
 אהבה,   כי   באמת   העבודה   האמתית   צריכה   להיות   צרופה   הרבה   יותר   מן   הזהב   ומן   הכסף,   והוא   מה   שנאמר   על   התורה   (שם   יב):   אמרות   ה'   אמרות  

  טהרות   כסף   צרוף   בעליל   לארץ   מזוקק   שבעתים.   

 ומי   שהוא   עובד   ה'   באמת,   לא   יסתפק   בזה   במעט   ולא   יתרצה   לקחת   כסף   מעורב   בסיגים   ובדילים,   דהיינו,   עבודה   מעורבת   בפניות   לא   טובות,   אלא  
 הזך   והטהור   כראוי,   ואז   יקרא   עושה   מצוה   כמאמרה,   שעליו   אמרו   ז"ל   (שבת   סג):   כל   העושה   מצוה   כמאמרה   אין   מבשרין   אותו   בשורות   רעות,   וכן  

  אמרו   ז"ל   (נדרים   סב):   עשה   דברים   לשם   פעלם   ודבר   בהם   לשמן.   

 והוא   מה   שבוחרים   אותם   שהם   עובדי   ה'   בלב   שלם.   כי   מי   שלא   נתדבק   עמו   יתברך   באהבה   אמיתית,   צירוף   העבודה   הזאת   תהיה   לו   לטורח   ולמשא  
 גדול,   כי   יאמר,   מי   יוכל   לעמוד   בזה,   ואנחנו   בני   חומר   ילודי   אשה   אי   אפשר   להגיע   אל   הזיקוק   והצירוף   הזה.   אמנם   אוהבי   ה'   וחפצי   עבודתו,   הנה  

 שמח   לבם   להראות   אמונת   אהבתם   לפניו   יתברך   ולהתעצם   בצירופם   וטהרתם,   הוא   מה   שסיים   דוד   עצמו   באמרו,   ועבדך   אהבה.  

 והנה   באמת   זהו   המבחן   שבו   נבחנים   ונבדלים   עובדי   ה'   עצמם   במדרגתם,   כי   מי   שיודע   לטהר   לבו   יותר,   הוא   המתקרב   יותר   והאהוב   יותר   אצלו  
 יתברך.   הם   המה   הראשונים   אשר   בארץ   המה,   אשר   גברו   ונצחו   בדבר   הזה,   האבות   ושאר   הרועים   אשר   טהרו   לבם   לפניו.   הוא   מה   שדוד   מזהיר   את  

  שלמה   בנו   (דברי   הימים   א   כח):   כי   כל   לבבות   דורש   ה'   וכל   יצר   מחשבות   מבין.   

 וכן   אמרו   ז"ל   (סנהדרין   קו):   רחמנא   לבא   בעי,   כי   אין   די   לאדון   ברוך   הוא   במעשים   לבדם   שיהיו   מעשי   מצוה,   אלא   העיקר   לפניו   שהלב   יהיה   טהור  
 לכוין   בה   לעבודה   אמיתית.   והנה   הלב   הוא   המלך   לכל   חלקי   הגוף   ונוהג   בם,   ואם   הוא   אינו   מביא   עצמו   אל   עבודתו   יתברך,   אין   עבודת   שאר   האברים  

  כלום,   כי   אל   אשר   יהיה   שמה   רוח   הלב   ללכת   ילכו.   ומקרא   כתוב   בפירוש   (משלי   כג):   תנה   בני   לבך   לי.   
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