!Everyone Gets a Trophy
יומא סט:
וַּיִצְעֲ קּו אֶ ל ה׳ אֱ ֹלהִ ים ּבְקֹול ּגָדֹול מַ אי אֲ מּור ָאמַ ר ַרב ו ְאִ יּתֵ ימָ א ַרּבִי יֹוחָ נָן ִּבּיָיא ִּבּיָיא הַ י ְינּו הַ אי
ַארעֲ הֹון
ּדְ ַאחְ ְרבֵיּה לְמַ קְ ּדְ ׁשָ א ו ְקַ ְלי ֵּה לְהֵ י ְכלֵיּה ו ְקַ טְ לִינְהּו לְכּוּלְהּו צַּדִ יקֵ י ו ְַא ְגלִינְהּו ְלי ִׂשְ ָראֵ ל מֵ ְ
ו ַעֲ דַ י ִין מְ ַרּקֵ ד ּבֵינַן ּכְלּום י ְהַ בְּתֵ יּה לַן אֶ ּלָא לְקַ ּבֹולֵי ּבֵיּה ַאג ְָרא לָא אִ יהּו ּבָעֵ ינַן וְלָא ַאג ְֵריּה ּבָעֵ ינַן
נְפַ ל לְהּו ּפִ יתְ קָ א מֵ ְרקִ יעָ א ּדַ הֲ ו ָה ּכְתִ ב ּבֵּה אֱ מֶ ת
ָאמַ ר ַרב חֲ נִינָא ׁשְ מַ ע מִ יּנַּה חֹותָ מֹו ׁשֶ ל הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא אֱ מֶ ת
גּורי ָא דְ ָ
נּורא
אֹותִ יבּו ּבְתַ עֲ נִיתָ א ּתְ לָתָ א יֹומִ ין ּותְ לָתָ א לֵי ָלו ָאתָ א מַ סְ רּוהּו נִיהֲ ַלי ְהּו נְפַ ק אֲ תָ א ּכִי ְ
מִ ּבֵית קָ דְ ׁשֵ י הַ ּקֳ דָ ׁשִ ים אֲ מַ ר לְהּו נָבִיא ְלי ִׂשְ ָראֵ ל הַ י ְינּו יִצ ְָרא דַ עֲ בֹודָ ה ז ָָרה ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר ו ַּי ֹאמֶ ר ז ֹאת
הָ ִרׁשְ עָ ה
ַארּבַע מְ ָאה ּפַ ְרסֵ י
ּורמָ א קָ לָא ו ַאֲ זַל קָ לֵיּה ְ
ּבַהֲ דֵ י ּדְ תַ פְ סּוּה לֵיּה אִ ׁשְ ּתְ מִ יט ּבִינִיתָ א מִ ּמַ ְּזי ֵיא ְ
ָאמְ רּו הֵ יכִי נַעֲ בֵיד ּדִ ילְמָ א חַ ס ו ְׁשָ לֹום מְ ַרחֲ מִ י עֲ לֵיּה מִ ן ׁשְ מַ ּיָא אֲ מַ ר לְהּו נָבִיא ׁשַ דְ יּוהּו ּבְדּודָ א
דַ אֲ ב ָָרא ו ְחַ פְ יּוהּו לְפּוּמֵ יּה ּבַאֲ ב ָָרא ּדַ אֲ ב ָָרא מִ ׁשְ ָאב ׁשָ אֵ יב קָ לָא ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר ו ַּי ֹאמֶ ר ז ֹאת הָ ִרׁשְ עָ ה
וַּיַׁשְ לְֵך אֹותָ ּה אֶ ל ּתֹוְך הָ אֵ יפָ ה וַּיַׁשְ לְֵך אֶ ת אֶ בֶן הָ עֹופֶ ֶרת אֶ ל ּפִ יהָ
אֲ מַ רּו הֹואִ יל ו ְעֵ ת ָרצֹון הּוא נִבְעֵ י ַרחֲ מֵ י אַ ּיִצ ְָרא דַ עֲ ב ָ
ֵירה ּבְעֹו ַרחֲ מֵ י ו ְאִ ּמְ סַ ר ּבִידַ י ְיהּו
אֲ מַ ר לְהּו חֲ זֹו ּדְ אִ י קָ טְ לִיתּו לֵיּה לְהָ הּוא ָּכלֵי עָ לְמָ א חַ בְׁשּוהּו ּתְ לָתָ א יֹומֵ י ּובָעּו ּבֵיעֲ תָ א ּבַת
יֹומָ א ּב ְׇכל אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל וְלָא אִ ׁשְ ּתְ כַח ָאמְ ִרי הֵ יכִי נַעֲ בֵיד נִקְ טְ לֵיּה ָּכלֵי עָ לְמָ א נִיבְעֵ י ַרחֲ מֵ י
אַ ּפַ ְלגָא ּפַ ְלגָא ּב ְִרקִ יעָ א לָא י ָהֲ בִי ּכַחְ לִינְהּו לְעֵ ינֵיּה ו ְׁשַ בְקּוהּו ו ְַאהְ נִי ּדְ לָא מִ יּג ֵָרי ּבֵיּה לְאִ ינִיׁש
ּבְקָ ִריבְּתֵ ּה
סנהדרין קב:
רב אשי אוקי אשלשה מלכים אמר למחר נפתח בחברין אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה
אמר חברך וחבירי דאבוך קרית לן
מהיכא בעית למישרא המוציא אמר ליה לא ידענא א"ל מהיכא דבעית למישרא המוציא לא
גמירת וחברך קרית לן א"ל אגמריה לי ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא א"ל מהיכא
דקרים בישולא
א"ל מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים א"ל אי הות התם
הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי למחר אמר להו לרבנן נפתח ברבוותא

