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 ואמר   (שם   ע"א):   תרננה   שפתי   כי   אזמרה   לך   ונפשי   אשר   פדית.   והיינו   כי   כל   כך   היתה   מתגברת   בקרבו   השמחה,   שכבר   השפתים   היו   מתנענעות 
  מאליהם   ומרננות   בהיותו   עוסק   בתהלותיו   ית',   וכל   זה   מגודל   התלהטות   נפשו   שהיתה   מתלהטת   בשמחתה   לפניו,   הוא   מה   שסיים   ונפשי   אשר   פדי.   

 ומצינו   שנתרעם   הקב"ה   על   ישראל   מפני   שחיסרו   תנאי   זה   בעבודתם,   הוא   שנאמר   (דברים   כ"ח):   תחת   אשר   לא   עבדת   את   ה'   אלהיך   בשמחה   ובטוב  
 לבב.  

 ודוד   לפי   שראה   את   ישראל   בעת   התנדבם   על   בנין   הבית   שכבר   הגיעו   למעלה   הזאת,   התפלל   עליהם   שתתקיים   המדה   הטובה   בהם   ולא   תסור,   הוא   מה  
 שכתוב   (ד"ה   א'   כ"ט):   ועתה   עמך   הנמצאו   פה   ראיתי   בשמחה   להתנדב   לך   ה'   אלהי   אברהם   יצחק   וישראל   אבותינו   שמרה   זאת   לעולם   ליצר   מחשבות  

 לבב   עמך   והכן   לבבם   אליך.  

 הענף   הג'   הוא   הקנאה,   שיהיה   האדם   מקנא   לשם   קדשו,   שונא   את   משנאיו   ומשתדל   להכניעם   במה   שיוכל,   כדי   שתהיה   עבודתו   ית'   נעשית   וכבודו  
  מתרבה.   והוא   מ"ש   דוד   ע"ה   (תהלים   קל"ט):   הלא   משנאיך   ה'   אשנא   ובתקוממיך   אתקוטט   תכלית   שנאה   שנאתים   וגו'.   

 ואליהו   אמר   (מלכים   א'   י"ט):   קנא   קנאתי   לה'   צבאות   וגו',   וכבר   ראינו   למה   זכה   בעבור   קנאתו   לאלהיו,   כמאמר   הכתוב   (במדבר   כ"ה):   תחת   אשר  
  קנא   לאלהיו   ויכפר   על   בני   ישראל.   

 וכבר   הפליגו   חז"ל   (שבת   נ"ה):   לדבר   במי   שיש   בידו   למחות   ואינו   מוחה,   וגזרו   דינו   ליתפס   בעון   החוטאים   עצמו.   ובמדרש   איכה   אמרו   היו   שריה  
 כאילים,   מה   אילים   הללו   בשעת   שרב   הופכים   פניהם   אלו   תחת   אלו   כך   היו   גדולי   ישראל   רואים   דבר   עבירה   והופכים   פניהם   ממנו,   אמר   לו   הקב"ה  

  תבא   השעה   ואני   אעשה   להם   כן.   

 וזה   פשוט   כי   מי   שאוהב   את   חבירו   אי   אפשר   לו   לסבול   שיראה   מכים   את   חבירו   או   מחרפים   אותו   ובודאי   שיצא   לעזרתו   גם   מי   שאוהב   שמו   יתברך  
 לא   יוכל   לסבול   ולראות   שיחללו   אותו   ח"ו   ושיעברו   על   מצותיו,   והוא   מה   שאמר   שלמה   (משלי   כ"ה):   עוזבי   תורה   יהללו   רשע   ושומרי   תורה   יתגרו  

 בם,   כי   אותם   שמהללים   רשע   ברשעתו   ולא   יוכיחו   על   פניו   מומו,   הנה   הם   עוזבי   התורה   ומניחים   אותה   שתתחלל   ח"ו,   אך   שומריה   המתחזקים  
 להחזיקה   ודאי   שיתגרו   בם   לא   יוכלו   להתאפק   ולהחריש,   ואמר   הקב"ה   אל   איוב   (איוב   מ'):   הפץ   עברות   אפך   ראה   כל   גאה   הכניעהו   והדוך   רשעים  

 תחתם   טמנם   בעפר   יחד   פניהם   חבוש   בטמון,   כי   זהו   תוקף   האהבה   שיוכל   להראות   מי   שאוהב   את   בוראו   באמת,   ואומר   (תהלים   צ"ז):   אוהבי   ה'   שנאו  
 רע.  
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