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הצדיק הבודד (תהלים א)
)The Lonely Man of Righteousness (Psalm 1
(א)

אַ ְׁש ֵרי הָ ִאיש אֲ שֶׁ ר
ֹלא הָ לְַך בַ עֲצַ ת ְׁרשָ עִ ים
ּובְׁ ֶׁד ֶׁרְך חַ טָ ִאים ֹלא עָ מָ ד
ּובְׁ מוֹשַ ב ל ִֵצים ֹלא יָשָ ב.

(ב)

כִ י ִאם בְׁ תו ַֹרת ה' חֶׁ פְׁ צ ֹו
ּובְׁ תו ָֹרת ֹו י ְֶׁׁהגֶׁה יוֹמָ ם וָ לָיְׁ לָה.
וְׁ הָ יָה כְׁ עֵ ץ שָ תּול עַ ל פַ לְׁ גֵי מָ יִ ם
אֲ שֶׁ ר פִ ְׁרי ֹו יִ ֵתן בְׁ עִ ת ֹו
וְׁ עָ לֵהּו ֹלא יִ בוֹל

(ג)

(ד)

(ה-ו)

וְׁ כֹל אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׁ ה י ְַׁצלִ יחַ .
ֹלא כֵן הָ ְׁר ָשעִ ים
כִ י ִאם
ַכמֹץ אֲ שֶׁ ר ִת ְׁדפֶׁ ּנּו רּוחַ .
עַ ל כֵן ֹלא יָקֻ מּו ְר ָׁשעִ ים בַ ִמ ְׁשפָ ט
יקים.
וְׁ חַ טָ ִאים בַ ע ֲַדת צַ ִד ִ
יקים
כִ י יו ֵֹדעַ ה' ֶׁד ֶׁרְך צַ ִד ִ
וְׁ ֶׁד ֶׁרְך ְר ָׁשעִ ים תֹאבֵ ד.

 .1בבלי ,עבודה זרה דף י"ח ע"ב:
"דרש רבי שמעון בן פזי מאי דכתיב 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים
לא ישב'? וכי מאחר שלא הלך היכן עמד ומאחר שלא עמד היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן לץ [אלא] לומר לך שאם
הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ואם ישב סופו ללוץ".
 .2ראב"ע על פסוק א':
"קדמונינו ז"ל אמרו כי עמד קשה מן הלך וישב קשה מכולם ,אם כן יהיו הלצים רעים מחטאים".
 .3ראב"ע לפסוק ו:
"ואם נפשות הרשעים תאבדנה אף כי נפשות הלצים ,או תהיה מלת רשעים כוללת חטאים ולצים".
 .4בבלי ,ברכות דף י' ע"א:
"כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי .פתח באשרי דכתיב' :אשרי האיש' ,וסיים
באשרי דכתיב :אשרי כל חוסי בו'".

