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See Vayeshev
A)  Back to The Dreaded Pit

בראשית פרשת וישב פרק לז פסוק כד
(כד) וַּיִּ֨קָחֻ֔הּו וַּיַׁשְלִ֥כּו אֹתֹ֖ו הַּבָֹ֑רה וְהַּבֹ֣ור ֵר֔ק אֵ֥ין ּבֹ֖ו מָֽיִם: 

What Changed after Yaakov died?
בראשית פרשת ויחי פרק נ פסוק טו

וַּיְִראּ֤ו אֲחֵֽי־יֹוסֵף֙ ּכִי־מֵ֣ת אֲבִיהֶ֔ם וַּיֹ֣אמְרּ֔ו לּ֥ו יִׂשְטְמֵ֖נּו יֹוסֵ֑ף וְהָׁשֵ֤ב יָׁשִיב֙ לָ֔נּו אֵ֚ת 
ּכָל־הָָ֣רעָ֔ה אֲׁשֶ֥ר ּגָמַ֖לְנּו אֹתֹֽו:

Was this a miscommunication?
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויחי פרק נ פסוק טו

 טו) ויראו אחי יוסף כי מת אביהם. מה ראו, אלא בעלייתם אל ארץ ישראל נטה יוסף מן
 הדרך והלך וצפה בבור שהשליכוהו אחיו, אמרו עדיין השנאה בלבו: והשב
.ישיב לנו. האחד שהשלכנו אותו בבור, והשני שמכרנו אותו: את כל הרעה

***Perhaps they Heard the bracha but thought  “he was over it”
Tanchuma

מִּקְבּוַרת  ׁשֶחָזְרּו  ּבְעֵת  אֶּלָא  עַּתָה ׁשֶּפָחֲדּו.  ָראּו  ּומָה  אֲבִיהֶם –  מֵת  ּכִי  יֹוסֵף  אֲחֵי  וַּיְִראּו 
אֲבִיהֶם ָראּו ׁשֶהָלְַ יֹוסֵף לְבֵָרְ עַל אֹותֹו הַּבֹור ׁשֶהִׁשְלִיכּוהּו אֶחָיו ּבְתֹוכֹו, ּובֵַרְ עָלָיו, 
ּבַּמָקֹום  ּכְמֹו ׁשֶחַּיָב אָָדם לְבֵָרְ עַל מָקֹום ׁשֶּנַעֲׂשָה לֹו נֵס, ּבָרּוְ הַּמָקֹום ׁשֶעָׂשָה לִי נֵס 
הַּזֶה. וְכֵיוָן ׁשֶָראּו ּכְָ, אָמְרּו, עַכְׁשָו מֵת אָבִינּו, לּו יִׂשִטְמֵנּו יֹוסֵף וְהָׁשֵב יָׁשִיב לָנּו אֵת ּכָל 

הָָרעָה אֲׁשֶר ּגָמַלְנּו אֹתֹו.

חזקוני בראשית פרשת ויחי פרק נ פסוק טו
(טו) ויאמרו לו ישטמנו יוסף כששב מקבורת אביו עבר על בור שהשליכוהו אחיו 
וברך עליו שעשה לי נסים במקום הזה והם שמעו על כן יראו פן תתחדש עליו 

כל הרעה שעשו לו.

דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית פרשת ויחי פרק נ
(טז) ויצוו אל יוסף. ובחיי אביהם למה לא צוו אלא אמרו מה לנו לעורר השנאה 

שהרי כבר שכחה והלכה לה כיון שחזרו מלקבור אביהם ועבר יוסף על הבור 
שהשליכוהו אחיו אמר ברוך שעשה לי נס במקום הזה אמרו עדיין יש שנאה 

טמונה בלבו מיד ויצוו אל יוסף:

• B) The Value & Chiyuv to Never Get Over It
• The place helps reinforce the memory & ongoing  gratitude 
• Distinct From Hagomel (See Levush OC 219)
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תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד א
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן ריח סעיף ד

 ד) (ו') הרואה מקום (יד) שנעשה ג'> נס ליחיד, אינו מברך; (טו) אבל הוא עצמו מברך
 שעשה [ד] ד'} לי נס במקום הזה; * (טז) {א} ה] (ז') וכל ו יוצאי [ה] ה'} ירכו גם

 .כן מברכין (יז) שעשה נס לאבי במקום הזה

Without “them” I do not exist
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן ריח סעיף ו

 .ו') (ט') על נס של רבו (כ) צריך לברך כשם שהוא מברך על נס של אביו

C) Defining a Miracle

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תקעב (אלף א)
 שליבה מתחתיו ונפל ולא אירע בו שום מיחוש י"א שצריך להודות ברוך שעשה לי

 נס במקום הזה כי כל אדם שהוא קרוב לדבר שיש בו סכנה וניצול ממנו צריך
לברך ברוך שעשה לי נס. וי"א שאין צ

http://halachayomit.co.il/he/Default.aspx?
HalachaID=3011&PageIndex=5\

ומכאן למדנו שכל אדם חייב להודות לה' יתברך על 
נסיו שבכל יום עמנו. ובפרט על מאורעות יוצאי דופן 

שעוברים על האדם.
אולם לא על כל נס שנעשה לאדם עליו לברך "שעשה לי נס במקום הזה", אלא על נס "היוצא 
ממנהג העולם" בלבד, שאין לברך ברכת שעשה לי נס, אלא על נס היוצא ממנהג העולם. כמו 
אדם שהלך במדבר והתנפל עליו אריה להרגו, שאז בודאי ההצלה היא ניסית, ועל נס כזה יש 

לברך בשם ה' "שעשה לי נס במקום הזה".
אבל על דברים אחרים שקוראים לאדם, לדוגמא, מי שנפל אל עבר פסי הרכבת, והספיק 

לברוח משם כמה שניות לפני שעברה הרכבת, הרי אין זה נס היוצא ממנהגו של עולם, ואין 
לברך עליו "שעשה לי נס במקום הזה". וזו לשון מרן זצ"ל בענין זה: מי שנעשה לו נס היוצא 

ממנהג העולם, כגון שנפלה עליו תקרה או אבן גדולה, שבדרך הטבע עלול הוא למות, או 
שנפל תחת גלגלי מכונית, וניצול ממוות, בכל עת שיגיע למקום ההוא יברך: ברוך אתה ה' 

אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה".



Tefilla  5781 #9 A Bracha on My Miracle (2) ויחי


