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תהילים א׳:ה׳-ו׳
י־יוֹד ַﬠ יקוק ֶ ֣דּ ֶר
)ה( ﬠַל־כֵּ ֤ן ׀ ל ֹא־י ֻ ָ֣קמוּ ֭ ְרשָׁ ﬠִ ים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ֑ט ְ֝וחַ טָּ ִ֗אים בַּ ﬠ ַ ֲ֥דת צַ ִדּ ִ ֽיקים׃ )ו( ִ ֽכּ ֵ ֣
ֹאבד׃
יקים וְ ֶ ֖ד ֶר ְרשָׁ ִ ֣ﬠים תּ ֵ ֽ
צַ ִדּ ִ ֑
Psalms 1:5-6
(5) Therefore

the wicked will not survive judgment, nor will sinners, in the assembly of
the righteous. (6) For the LORD cherishes the way of the righteous, but the way of the
wicked is doomed.

מדרש תהילים א׳:י״ט
)יט( על כן לא יקומו רשעים במשפט .זה שאמר הכתוב )משלי טו ז( שפתי חכמים יזרו
דעת .אלו ישראל שעשו זר לארון שנאמר )שמות כה יא( ועשית עליו זר זהב .ולב
כסילים לא כן אלו אומות עכו"ם שנעשו זרים למקום .דבר אחר שפתי חכמים יזרו
דעת .אלו ישראל שממליכין למקום תמיד בכל יום ומיחדים שמו ערב ובקר .ולב
כסילים לא כן אלו המינין שאומרים טומטום הוא העולם .דבר אחר ולב כסילים לא כן.
ר' יודן ור' פנחס אמרי אמר הקב"ה לרשעים אני בראתי את העולם שנאמר )בראשית א
ז( ויהי כן .ואתם אומרים לא כן .חייכם על כן לא יקומו רשעים במשפט:
Midrash Tehillim 1:19
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ח׳:בראשית רבה ג׳
 ַויַּבְ דֵּ ל ֱא קִ ים בֵּ ין הָ אוֹר וּבֵ ין. אֵ לּוּ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל צַ ִדּיקִ ים,)ח( ַויּ ֹאמֶ ר ֱא קִ ים יְ הִ י אוֹר
 אֵ לּוּ, וַיִּ קְ ָרא ֱא קִ ים לָאוֹר יוֹם. בֵּ ין מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל צַ ִדּיקִ ים לְ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל ְרשָׁ ﬠִ ים, ֶהַ חשׁ
. אֵ לּוּ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל ְרשָׁ ﬠִ ים, וְ לַחשֶׁ קָ ָרא לָיְ לָה.מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל צַ ִדּיקִ ים
Bereishit Rabbah 3:8
(8) "And

God said, let there be light", these are the deeds of the righteous. "And God
separated between the light and the dark", [that is] between the deeds of the righteous and
the wicked. "And God called the light day", these are the deeds of the righteous. "And the
darkness he called night", these are the deeds of the wicked.

ה׳:בראשית רבה ב׳
 ַרבִּ י אַ בָּ הוּ אָ מַ ר ִמ ְתּחִ לַּת בְּ ִריָּתוֹ שֶׁ ל עוֹלָם צָ פָה הַ קָּ דוֹשׁ,)ה( ַרבִּ י אַ בָּ הוּ וְ ַרבִּ י חִ יָּא ַרבָּ ה
 כִּ י:( ו, הֲדָ א הוּא ִדּכְ ִתיב )תהלים א,בָּ רוּ הוּא בְּ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל צַ ִדּיקִ ים וּמַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל ְרשָׁ ﬠִ ים
 אֵ לּוּ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל, וְ הָ אָ ֶרץ הָ יְ תָ ה תֹ הוּ וָבֹ הוּ.יוֹדֵ ַﬠ יקוק דֶּ ֶר צַ ִדּיקִ ים וְ דֶ ֶר ְרשָׁ ﬠִ ים תּ ֹאבֵ ד
 אֲ בָ ל אֵ ינִ י יוֹדֵ ﬠַ ְבּאֵ יזֶה מֵ הֶ ם, אֵ לּוּ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל צַ ִדּיקִ ים, ַויּ ֹאמֶ ר ֱא קִ ים יְ הִ י אוֹר,ְרשָׁ ﬠִ ים
, כֵּיוָן ִדּכְ ִתיב ַויּ ְַרא אֱ קִ ים אֶ ת הָ אוֹר כִּ י טוֹב, ִאם ְבּמַ ﬠֲשֵׂ ה אֵ לּוּ ִאם ְבּמַ ﬠֲשֵׂ ה אֵ לּוּ,חָ פֵ ץ
. וְ אֵ ינוֹ חָ פֵ ץ ְבּמַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל ְרשָׁ ﬠִ ים,ֱהוֵי ְבּמַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ן שֶׁ ל צַ ִדּיקִ ים חָ פֵ ץ
Bereishit Rabbah 2:5
(5) R’

Abahu and R’ Chiya Raba. R’ Abahu said - from the beginning of the creation of
the world the Holy One saw the actions of the righteous and the actions of the wicked.
This is what is written “For the Lord knows the way of the righteous…” (Psalms 1:6)
“Now the earth was astonishingly empty…” (Genesis 1:2) these are the actions of the
wicked, “And God said, Let there be light…” (Genesis 1:3) these are the actions of the
righteous. But I don’t know which one of them He desired, the actions of these or the
actions of those. Since it is written “And God saw the light that it was good…”
(Genesis 1:4). He desires the actions of the righteous and not the actions of the
wicked.
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