
 

 

  
ויל
 אבר� כאשר דבר אליו ה' ויל
 אתו אל אברה� ל
 ל
 וגו' יאמר ה' ו

אמירה דהא כשצוה ה' לאבר
 ל	 ל	 צוה לו בלשו� לוט (י''ב, ד') צ''ע 
שהוא לשו� רכה, אבל כשהל	 אבר
 כתיב שהל	 כאשר דבר אליו ה' (י''ב, 

דהצווי נאמר בלשו� רכה משו
 שבשעת וי''ל  ד') כאילו נצטוה בלשו� קשה.
להנאת	  �הצווי הקב''ה הבטיח לאבר
 להיטיב עמו, כפרש''י במלות ל	 ל	 

שר דבר ולטובת	, אבל כשהל	 אבר
 לא חש לכל הטובה, אלא הל	 רק כא
אליו ה', כאילו נצטוה בלשו� קשה, פנה לבו וזרז את עצמו רק למלאות צווי 

  ה', מבלי לכוו� להנאתו ולטובתו.
  

ויל	 אתו לוט, דהיינו רק כוונת אבר
 הי' לש
  – המש
 הפסוק ולפ''ז י''ל
שמי
, אבל כוונת לוט הי' שלא לש
 שמי
, שהוא הל	 ע
 אבר
 כדי 

וק הנ''ל, שהטע
 שהל	 לוט עמו הוא כיו� שאבר
 ליורשו, וזהו כוונת הפס
הי' ב� חמש ושבעי
 שנה בצאתו מחר�, דהיינו שהי' זק� ובקרוב ימות, והוא 

  יורשו. 
   

�, שמאחר שהבטיח לו הקב''ה שיזכה ש
 וי''ל עוד עפ''י דברי הימי� יוס
לבני חיי ומזוני, שמא יחשוש שאבר
 הול	 שלא לש
 שמי
  –באר! כנע� 

דפסחי
 ד" ח' ע''ב, נמצאת עליי' שלא לשמה) לפיכ	 אמר לו  (כההיא
הקב''ה אני מצוה ל	 אות	 שתל	 להנאת	 ולטובת	, והיא גופא המצוה. 

שאע''פ שהציווי הי' בלשו� רכה, ההליכה הי' בלשו� קשה, לרמז  ולפ''ז י''ל
דג
 זה שהל	 להנאתו ולטובתו הוא רק לקיי
 רצו� ה', וזה הי' נסיו� גדול 

ל	 ש
 להנאתו ולטובתו, אבל רק כדי לקיי
 רצו� ה' בלי שו
 נגיעות לי
  לכוו� להנאתו ולטובתו מצד עצמו.  

  
מה ל	 ל	 אל אר! המורי', נסיו�  – איתא במדרש תנחומא � ביתר ביאור

בל	 ל	 מארצ	 וממולדת	. ונסיו�  �אחרו� כנסיו� הראשו�, נסיו� הראשו� 
והדברי
 צריכי
 ביאור ואינ
 מובני
, בל	 ל	 אל אר! המורי'.  �האחרו� 

למה באו להשוות הנסיונות, הלא כל אחד הוא נסיו� גדול, ג
 א
 לא ישוה 
 הדרש אב (הגאו� ר' אברה� אהר� יודעלוועי� זצ''ל) פי'האחד להשני. 

שהנה כבר חקרו האחרוני
 במצות יוה''כ אשר צוה הקב''ה וענית
 את 
ל אמרו כי בערב יוה''כ מצוה לאכול נפשותיכ
 ומחוייב להתענות, וחז''

 
ולשתות, איזו מצוה היא יותר קשה על האד
 לעשותה לש
 שמי
, א
להתענות ביוה''כ או לאכול ולשתות בערב יוה''כ, והסכימו שהתענית 
ביוה''כ יותר קל מאשר יאכל האד
 וישתה בערב יוה''כ לש
 שמי
, כי 

ודאי יעשה לש
 שמי
,  התענית הוא דבר שאי� הגו" נהנה ממנו, ולזאת
אמנ
 האכילה והשתי' ערב יוה''כ הוא דבר שהגו" נהנה ומתענג בה, והוא 
צרי	 להתגבר על תענוג גופו שלא יהנה ממאכלו, רק שיאמר כי הנני אוכל 
ושותה רק לש
 ה', וזהו דבר קשה מאד, ולכ� אמרו חז''ל כל האוכל ושותה 

עי ועשירי, ולא אמרו בקצרה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה בתשי
כאילו התענה ג
 תשיעי, ואי� זאת כי באו ללמד דמה שאוכל ושותה 
בתשיעי זה לבדו הוא כאילו התענה שני ימי
, תשיעי ועשירי, וכאשר יתענה 
צו
 העשירי יהי' זה שלש תעניתי
, והיינו דהאכילה ושתי' ביו
 תשיעי 

מי
, דהאכילה ושתי' לש
 לש
 שמי
 הוא לבדו דומה כאילו התענה שני י
 .
  שמי
 הוא דבר קשה מאד, ולזאת תחשב כשתי תעניתי

  
שהנה נסיו� האחרו� של העקידה הוא קט� מהראשו�, דהראשו�,  ולפ''ז י''ל

כאשר אמר ה' ל	 ל	 מארצ	 וממולדת	, הנה הבטיחו ה' ואמר לו ואעש	 
כל  –שיהי' לו כבוד. והי' ברכה  –בממו�. ואגדלה שמ	  –לגוי גדול ואברכ	 

הברכות תהיינה מסורות ביד	. ואברכה מברכ	 ומקלל	 אאר, א''כ הבטיח 
 ,
לו הקב''ה טובות הרבה ואושר נעלה, ואעפ''כ אברה
 הל	 לש
 שמי

ויל	 אבר
 כאשר דבר אליו ה', ולא נאמר כאשר אמר אליו ה',  �כמ''ש 
ה, ולזאת יספר הכתוב שלא הל	 והיינו כי אמירה היא רכה, ודיבור הוא קש

מצד הטובות שהבטיח לו, רק מצד שה' פקד לו וצוה לעשותו, וכאילו דיבר 
של ל	 ל	 הוא דבר  �אליו קשות ולא רכות שיטיב לו, וא''כ הנסיו� הראשו� 

גדול מאד, ולא כ� נסיו� האחרו� של העקידה להעלות את בנו יחידו ולשחטו 

ממנו שהוא כמו להתענות ביוה''כ, הנה שהוא דבר רע, שאי� הגו" נהנה 
ודאי שאברה
 עשה זה לש
 שמי
, ואמנ
 כבר כתבו כל המפרשי
 שעיקר 
הנסיו� בזה לא הי' המצוה הראשונה שצוהו ה' להעלות את בנו לעולה, כי 
זה בודאי עשה רק לש
 שמי
, אלא עיקר הנסיו� הי' המצוה השני' שצוה 

ואל תעש לו מאומה , דזה הי' קשה  אל תשלח יד	 אל הנער �אותו, שהוא 
מאד שיעשה לש
 שמי
 בלבד, כי הלא נגד עיניו תועלת עצמו מה שמציל 
את בנו יחידו מ� המות, ובכל זאת לא שמח מאומה משמחת עצמו שניצל 
בנו יחידו, רק לקיי
 מצות בוראו, והראי' שהיתה קשה בעיניו הורדתו 

	 להזהירו ע''ז, כמ''ש בחז''ל שרצה לעשות בו עכ''פ איזה מו
, עד שהוצר
� אל תשלח יד	 אל הנער ואל תעש לו מאומה, לכ� נאמר לו  �בכפל הפסוק  

ולא  �ידעתי כי ירא אלקי
 אתה  �כי עתה ר''ל מ� המצוה השני' שקיימת 
חשכת ר''ל מה שחשכת אותו מ� המות לא הי' בו איזו כוונה ומחשבה 

בנ	 יחיד	,  �מצד שהוא  �בנ	 את  �חיצונית שיעלה על לב	 שחשכת ממות 
ממני עשית, דהיינו רק למלאות מצותי  �לא על כוונה זאת חשכת אותו רק 

 ולפ''ז מוב�בלא כוונה אחרת, וא''כ נסיו� האחרו� הי' כנסיו� הראשו�. 
הטע
 שנתייחס נסיו� העקידה לאברה
 אבינו יותר מיצחק שהי' ב� ל''ז 

ר הנסיו� מה שנמנע לשחטו לא הי' שעיק ולדברינו י''לשנה ופשט צוארו. 
מפני הנאתו, אלא כדי לקיי
 רצו� ה', וזה שיי	 רק באברה
, אבל יצחק 
כיו� שנמנע אברה
 מלשחטו, שוב אי� אצלו נסיו� זה מה שירד מעל גבי 

  המזבח. 
  

בר	 עלינו  –, על הברכה בשמונה עשרה ויש להוסי� דברי דו''ז הפני� יפות

כי קל טוב ומטיב אתה, דודאי אי� אנו  את השנה הזאת וכו' מטע

מתפללי
 לעצמינו, שהנה עבודה צרי	 להיות רק לש
 שמי
, אלא הכוונה 
הוא שאנו מתפללי
 להשלי
 רצו� ה' שחפ! להטיב לנו, ויש להקב''ה תענוג 
גדול בזה שהוא מטיב לישראל, ויותר ממה שהעגל וכו' כביכול רוצה להניק. 

אל תעשה תפלת	 קבע אלא רחמי
 ותחנוני
 לפני  – ולפ''ז י''ל דברי חז''ל
  המקו
 ר''ל למלאות רצו� ה' שחפ! להטיב.    

  
, דכשמל	 בשר וד
 מצוה לאיש וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי האגרא דכלה

עשה כ	 וכ	, הוא אינו מזדרז כ''כ, אבל  –איזה עני� כשאומר לו בלשו� רכה 
ז מזדרז ביותר, והנה בכא� כשחזק עליו דבר המל	 מהר חושה מעשי	 א

הקב''ה אמר לאברה
 בלשו� רכה, אבל אברה
 לגודל תשוקתו נזדרז כ''כ 
למצות בוראו כמו שא
 הי' חזק עליו דבר הקב''ה בלשו� דיבור, וזהו ויל	 

 
(בכ''" הדמיו�) כמו כאשר דב''ר  –תיכ" בזריזות. כאשר דבר  –אבר
  (בלשו� עז) אליו ה'. 

  
, על הפסוק (תהלי
, צ''ד, א') עפ''י דברי הבעש''ט זצ''לוי''ל באופ� אחר, 
עפ''י משל, איש כפרי מרד במל	, ומיד המל	 עשה אותו  �קל נקמות הופיע  

לראש, והעלהו ממדריגה למדריגה עד שנעשה משנה למל	, וכל מה שהטיב 
עמו המל	 יותר, והביאו יותר למדריגה הרמה, וראה יותר כבוד המל	 

תיו, הי' יותר צער לו, בזכרו שמרד נגד המל	 הגדול הרחמ� ומעשיו והנהגו
הזה, ובמקו
 שהי' ראוי לעונש הוא מטיב עמו ביותר, והמל	 עשה זאת 
בכוונה מכוונת, שא
 הי' ממיתו הי' צער לפי שעה ולא יותר, משא''כ בדר	 
הנ''ל הוא מצטער כל ימיו, וכשעלה ליותר גדולה יוסי" יותר צער על צער, 

לאו לבו למרוד נגד כבודו, וז''ש קל נקמות ה' ר''ל שנקמת השי''ת שאי	 מ
היא ע''י מדת הרחמי
, ולא כמל	 בשר וד
, כי קל נקמות הופיע ר''ל 
שהנקמה היא במה שהופיע לו מגדולתו, ובראות גדולת המל	 ובזכרו שמרד 

 שאע''פ שהציווי הוא בלשו� ולפ''ז י''לנגד מל	 זה, אי� ל	 צער גדול מזה. 
להנאת	 ולטובת	, אצל אבר
 הוא נחשב בלשו� קשה, שחשב  –רכה 

קל נקמות  –שבודאי הוא לא ראוי להגדולה הזה, וע''כ הוא בגדר עונש 
  הופיע.

    
שאבר
 עשה שתי עפ''י דברי הדעת זקני� (בפסוק ד') , וי''ל באופ� אחר

 יציאות מחר�, בפע
 ראשונה כשהיה אבר
 ב� שבעי
, אז ויל	 אתו לוט,
 ,
ובאותה שנה נשבה לוט, ואבר
 כבש המלכי
, ומיד הי' ברית בי� הבתרי

  

  
  פרשת 

  ל
 ל

  תשע''ח
  לפ''ק



 

 

ואחר זה חזר לחר�, ושהה ש
 חמש שני
 ויצא, ועל אותה יציאה קא מהדר 
החילוק התפארת יהונת� הסביר ואבר
 ב� חמש שני
 ושבעי
 שנה.  � קרא 

ל	 בי� היציאה הראשונה להשני', שבראשונה הל	 עמו רק לוט, אבל בשני' ה
 
ג
 שרי עמו, והטע
 שלא הלכה שרי עמו בפע
 הראשו�, רק אחר שאברה
 
הי' ב� ע''ה הי', כי שרי היתה מופלגת ביופי, וא
 תבא למקו
 שחשודי
בזימה, אולי ברוב הו� וסגולת מלכי
 יפתו אותה ח''ו, אמנ
 כשאברה
 הי' 

' הי' קכ''ז, ב� ע''ה היתה שרה בת ס''ה שני
 ועברו רוב שנותי', כי כל שנותי
ולכ	 יצא ע
 שרי כשעברו ס''ד משנותי' שהוא רוב שנותי', שרק אז 

שמטע
 זה נאמר על יציאה ראשונה לשו�  ולפ''ז י''לנתבטלה קצת מיופי'. 
לטובתו  –אמירה  �דבר, שעל אותה יציאה לא שיי	 לשו� רכה  �קשה 

לבני
 בלי  שיזכה ש
 לבני חיי ומזוני, שא''א לזכות –ולהנאתו, וכפרש''י 
  אשתו, וביציאה ראשונה לא הל	 שרי עמו. 

  
, שבאמת ג
 מקוד
 ציווי ה' הי' רצונו ליל	 השפת אמת תי' באופ� אחר

ל	 ל	,  –לאר! כנע�, כמ''ש לעיל (בראשית, י''א, ל''א) ומ''מ כאשר נאמר לו 
אז הל	 רק כאשר דיבר לו הקב''ה, ועזב כל הטעמי
 שלו, וזהו היפ	 מכל 


 היו מסכימי
 לו משמי
, הי' מתגאה לומר שיפה השכיל.    אד
, שא  
  

האר!  –שהטע
 שהקב''ה אמר לו  וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות,
אר! כנע�, הי' כבר  –אר! כנע�, שא
 אמר  –אשר ארא	, ולא אמר מפורש 

מחויב ליל	 ש
 מחמת נדרו, כמ''ש לעיל (י''א, ל''א) ויצאו את
 מאור 

ללכת ארצה כנע�, וכיו� שגמר בלבו והתחיל ללכת הוי נדר גמור,  כשדי

  אשר ארא	.  –ואי� בזה נסיו� כ''כ, לכ	 אמר לו 
  

הנה קוד
 ציווי ה' כבר חשב אבר
 ליל	 דוקא לאר! כנע�,  – ביתר ביאור
כמ''ש לעיל (י''א, ל''א) ויצאו את
 מאור כשדי
 ללכת ארצה כנע�, אבל 
עכשיו לא הי' מחשבתו ליל	 דוקא ש
, אלא לפי מה שיראנו הקב''ה, כמ''ש 

  אל האר! אשר ארא	. 
  

�ב) והאמ� בה' ויחשבה לו צדקה (ט''ו, ו') פרש''י   
הקב''ה חשבה לאבר
מה הזכות הזאת למה לא  הקשה הרמב''�לזכות ולצדקה על האמונה. 

שאבר
 חשב לו להקב''ה לצדקה, פירוש שבצדקתו של  ופי' יאמי� בה'.
הקב''ה ית� לו זרע, לא בצדקת אבר
 ובשכרו, אע''פ שאמר לו שכר	 הרבה 

  לה הפסק.  מאד, ומעתה לא יירא אבר
 שמא יגרו
 החטא, כי צדקת ה' אי�
  

שמעתי בש� ראש ישיבה אחד שאמר, דבאמת זה הוי דבר פלא שאבי 
זצ''ל הי' אד� גדול, ולא זכה לכ''כ תלמידי�, ואני שבאמת איני חשוב 
זכיתי להרבה תלמידי�. והסביר החילוק ע''פ סברא הנ''ל, שאביו זכה 

כ� לתלמידי� רק בזכות עצמו, וממילא כל תלמיד שהיה לו היה בזכותו, ול
לא היו לו כ''כ תלמידי�, כיו� שיש גבול לזכותו, אבל אני מצד עצמי איני 
ראוי אפילו לתלמיד אחד, וזה שיש לי תלמידי� הוא רק בחמלת ה', 

 ולחמלת ה' אי� גבול והפסק!

  
זקני הרה''ק ר' יודא צבי אייכנשטיי� זצ''ל, האדמו''ר מראזלא, הסביר 

ו	 הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' בר �ע''פ הפסוק בירמיהו באופ� אחר, 
כי ג
 הבטחו� א" שהוא תלוי בבחירה, מ''מ מבלעדי רצונו יתבר	  �מבטחו 

הפסוק  ולפ''ז י''ללא בכח יגבר איש לבטחו�, ורק מ� השמי
 יתקיי
 בידו. 
אבל ויחשבה לו צדקה, דהיינו שאבר
 חשב שמה  �והאמי� בה' הנ''ל, 

    זרו להאמונה. (זכות ישראל)שמאמי� בה' הוא צדקה לו מה' אשר ע
  

שלפי רוב גודל החסדי
 וי''ל עוד עפ''י דברי הישמח ישראל זצ''ל, 
העצומי
 אשר עשה הקב''ה עמנו להפליא עד אי� חקר בכל רגע ורגע, שהנה 
א" א
 יחי' האד
 אל" שני
, ויהלל וישבח ויפאר ליוצרו ובוראו כל 

טובות אשר הקב''ה עשה הימי
, לא יוכל לשל
 א" תשלו
 גמול אחת מה
עמו, ומה ג
 על השפעת חיות רגע אחת, ובאמת א" א
 האד
 מהלל 
ומשבח כח מה שהוא, הכל כחו וחיות הוא מהשי''ת, ומבלעדי שפעות כח 
וחיות מהקב''ה לא נוכל לעשות שו
 תנועה, ועכ''ז מחסדי השי''ת אשר לא 


, ק''ג, י''ז) וחסד תמנו חשב לו זה לחסד ולזכות, וזהו כוונת הפסוק (תהלי
ה' מעול
 ועד עול
 על יראיו ר''ל שהקב''ה ברוב חסדיו חושב לחסד 
ליראיו, מה שיראי
 וחרדי
 על דברו, א" שהחרדה ראוי' מאילי', כי מי לא 
יירא ויפחד וירעד, בא
 נושא עי� למרו
 ומתבונ� במעשי ה' וברואיו 

ורחמי אב ברוב  הנפלאי
 ובכל העולמות, עכ''ז מכח קדושת רוב טובו
ויחשבה לו צדקה ר''ל בצדקת  �חסד ליראיו, וזהו  �רחמיו וחסדיו חושב זה 

ה' עשה כ�, שחשב לאבר
 אבינו לצדקה זה שהאמי� בה', כדי שישמור 
  לעול
 חסדו , כמ''ש בתהלי
 (קי''ב, ג') וצדקתו עומדת לעד.

   
שאינו מטופל  כי מיוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני הישמח משה זצ''ל, 

בבני
 והוצאותיו מועטי
, אינו חידוש כ''כ א
 עושה צדקה, א	 מי שהוא 
מטופל בבני
 והוצאותיו מרובי
, ואעפ''כ עושה צדקה זה חידוש גדול, 
וז''ש והאמי� בה' שיהי' לו בני
, ואז ויחשבה לו צדקה ר''ל אז החשיב ה' לו 

  את הצדקה שיעשה. 
  

ל	 דייקא, דהיינו  –, כוונת הפסוק ל	 ל	 צ''לולפ''ז פי' זקני הייטב לב ז
מדת אבר
 אבינו הוא לעשות חסד, אול
 בחו! לאר! לא ניכר מעלתו 

ל	 דייקא ר''ל  –ומדתו כ''כ, כי ש
 לא יזכה לבני
, וע''כ אמר לו ל	 ל	 
אל האר! אשר ארא	 ר''ל שאראה אות	 וטבע	 ומדת	  �לשורש מדת	 

ואגדלה  �גוי גדול ותזכה לבני
, וג
 מדת החסד בעול
. כי ש
 אעשה ל
שמ	 להודיע טבע	 בעול
, וישכימו רבי
 אל פתח	, ויהי' יציאת	 מרובה, 
ועכ''ז והי' ברכה ר''ל שתהי' ברכה לכל באי בית	 להעניק לה
 מטוב בית	, 

  .
  וזה דבר חידוש, ועי''ז יהי' ניכר מדת חסד	 בעול
  
  
  

  
 
הרה''ק הבעל התניא זצ''ל בימי עלומיו אמר, שיש לפניו שני דרכי� טובי� לנסוע, או להגר''א מווילנא שש� לומדי� הרבה, או  �ויאמר ה' אל אבר� ל
 ל

מחשבות זרות  להמגיד ממזריטש שש� מתפללי� היטב, ואמר הנה ללמוד ב''ה שאני יכול קצת (שאז כבר למד הרבה פעמי� ש''ס) אבל להתפלל בכוונה בלי
  איני יכול, ונסע להמגיד וזכה למה שזכה עד היו�. (חסידי� מספרי�) 

  
 
בא אחד לשאול מהגאו� ר' יצחק אלחנ� מקובנא זצ''ל, א� יקבל על עצמו להיות ''משולח'' לטובת מוסד מסויי�, ר' יצחק  �מארצ
 וממולדת
 ומבית אבי
 ל
 ל

מצליח, וכי פרנסתו מצוי' לו ברווח, אלא שהוא שוא� להרבות עוד יותר את הונו, אמר לו, חכמינו אמר במסכת בבא אלחנ� הכיר את האיש וידע, שהוא בעל עסק 
, והא מי שאי� מזלו משחק לו בעיר זו, יל
 לעיר אחרת, אבל מי שפרנסתו מצוי' לו ברווח, אי� שו� סיבה שיעזוב את מקומו וינדוד למקומות אחרי� –מציעא 

אנא ה' הושיעה נא, הננו מנענעי� בלולב, כלומר מי שזקוק לישועה לא יזיק לו א� יהי' קצת נע ונד כדי למצוא פרנסה, א
  –ת כשאנו אומרי� ראי' שבחג הסוכו
   .כיו� שמגיעי� ל''הצליחה נא'' שוב אי� מנענעי�

  
זצ''ל, ראש ישיבת חכמי לובלי� (יומא דהילולא ז' מרחשו�)  עושר אחד בא בטענה להגאו� ר' מאיר שפירא –וג� ללוט ההל
 את אבר� הי' צא� ובקר ואהלי� 

של  למה הוא צרי
 ישיבה מפוארת, הלא משנה מפורשת היא, פת במלח תאכל ומי� במשורה תשתה, כ
 דרכה של תורה, השיב לו ר' מאיר, אמת זה הרישא
  א� אתה (העושר) עושה כ�. (חד וחלק) –המשנה, אבל יש ג� סיפא 

  
הרה''ק ר' שלמה מרדזמי� זצ''ל לא חיבב עשירי�, ולפעמי� א� רדפ�, באו ושאלוהו הלא שנינו ''רבי מכבד עשירי�'' אמר  �העשרתי את אבר� ולא תאמר אני 

בעד ס רוח לה� כעשירי� לבד שפיר, אול� באי� עשירי� ודורשי� שאכבד� כחסידי� כלומדי� כחכמי� או כצדיקי�, לכבד עשיר ע� האר� בעד ''למדנותו'', ג
  (חסידי� מספרי�) .''החסידות'' שלו, את זה אינני רוצה

  
� ומקלל
 אאר ונברכו ב
 כל משפחות האדמה   
פרש''י  �האמרי אמת זצ''ל סיפר, שאחד מאחיו שהי' כב� ג' שני� שאל לאביו השפת אמת זצ''ל, נאמר ונברכו ב

וא הי' מ� המקללי�. השיב לו השפת אמת זצ''ל, כמו ברב העיר הג� שיש שמקללי� אד� אומר לבנו תהא כאברה�, וא� כל המשפחות נברכו באברה�, מי איפ
  אותו, אעפ''כ מבר
 את בנו שיהי' כמו הרב. (ליקוטי יהודה)

  
כשהי' רבינו הרב יהונת� אייבשי� זצ''ל ילד, שאלו רבו מה הי' שמו של מל
 סדו�, אמר לו הא כתיב בפרשת ל
 ל
 ''ברע מל
 סדו�'' שאלו  �את ברע מל
 סדו� 

 
אלא משו� שסדו� וכל אשר בה נהפכה, וממילא נהפ
 ג� ש�  –המלמד הא כתיב בפרשת קטורת ''מלח סדומית רבע'' אמר לו ר' יהונת� ברע ורובע היינו ה
  המל
 מברע לרבע. (אוצר חיי�)
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