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אבל האמת כי ענין לשמה פירש לשם התורה. והענין כמו
שפירש הרא"ש ז"ל על מאמר ר"א בר' צדוק (נדרים נ"א

א') עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמן. ז"ל עשה
דברים לשם פעלן. לשמו של הקב"ה שפעל הכל

למענהו. ודבר בהן לשמן. כל דבורך ומשאך בד"ת יהיה לשם
התורה כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר

ולהתגאות עכ"ל. דקדק לבאר שינוי לשונו דר"א ב"צ,
שבעשיה אמר "לשם פעלן", ובדבור אמר "לשמן". לכן

בענין העשיה פירש לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו.
ובענין הלמוד פירש לשם התורה כו'. וכוונתו ז"ל מבואר היינו

כי עשיית המצוה ודאי שצריכה להיות למצוה מן המובחר
בדביקות ומחשבה טהורה שבטהורות כפי שכלו והשגתו. כדי

שיתקלס עילאה לגרום תיקוני העולמות וכחות וסדרים
העליונים. זהו 'לשם פעלן' כי "כל פעל ה' למענהו" וארז"ל

"לקילוסו". ואם כי ודאי שגם במצות העיקר בהם לעכובא
הוא העשיה בפועל. והכוונה היתירה וטוהר המחשבה אינה

מעכבת כלל, כמו שנתבאר לעיל סוף שער א' על נכון בע"זה,
עכ"ז מצטרף קדושת וטוהר מחשבתו לעיקר העשי'

בפועל לעורר ולפעול תקונים יותר גדולים בהעולמות משאם
היתה המצוה נעשית בלא דביקות וקדושת המחשבה. אבל

על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצות והלכותיהן
אמר 'ודבר בהן' רוצה לומר הדבור בעניני המצות והלכותיהן
יהיה לשמן, פי' לשם הד"ת, היינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח
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ופלפול. (ורש"י ז"ל גי' אחרת היתה לו שם ודבר בהן לשם
שמים. לכן פירש שתהא כל כונתך לשמים. אמנם ענין ופי'
לשמה שארז"ל בכ"מ ודאי שגם רש"י ז"ל יפרש כפירוש הרא"ש
ז"ל כאן לפי גרסתו. וגם רש"י ז"ל כאן אין כונתו דביקות. אלא
דאתי לאפוקי שלא יהא לימודו לשם קינטור וגיאות כמ"ש
הרא"ש ז"ל. כדמוכח מסיום דברי ראב"צ אל תעשה עטרה
להתגדל בהם כו'). וזהו שמסיים הש"ס גבי ריב"ז שלא הניח כו'
לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש כו'. שמבואר הענין שם
בכל אותה הפרשה שהוא מאמר התורה הקדושה עצמה אשר
בחוץ תרונה. שיש לאל ידה להנחיל וליתן שכר טוב לכל ההוגה
ועוסק בה מחמת אהבתה עצמה ממש. היינו להוסיף בה לקח
ופלפול. וזהו אוהבי:
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