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A) The Dreaded Pit
 Assorted Options

בראשית פרשת וישב פרק לז פסוק כ
(כ) וְעַּתָ֣ה׀ לְכּ֣ו וְנַֽהְַרגֵ֗הּו וְנַׁשְלִכֵ֙הּו֙ ּבְאַחַ֣ד הַּבֹרֹ֔ות וְאָמְַ֕רנּו חַּיָ֥ה ָרעָ֖ה אֲכָלָ֑תְהּו 

וְנְִראֶ֕ה מַה־ּיִהְיּ֖ו חֲֹלמֹתָֽיו: 
The Best of the Worst?

בראשית פרשת וישב פרק לז פסוק כב
(כב) וַּיֹ֨אמֶר אֲלֵהֶ֣ם׀ ְראּובֵן֘ אַל־ּתִׁשְּפְכּו־ָדם֒ הַׁשְלִ֣יכּו אֹתֹ֗ו אֶל־הַּבֹ֤ור הַּזֶה֙ אֲׁשֶ֣ר 

ּבַּמְִדּבָ֔ר וְיָ֖ד אַל־ּתִׁשְלְחּו־בֹ֑ו לְמַ֗עַן הַּצִ֤יל אֹתֹו֙ מִּיָָד֔ם לַהֲׁשִיבֹ֖ו אֶל־אָבִֽיו 

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

רש"י בראשית פרשת וישב פרק לז פסוק כד
(כד) והבור רק אין בו מים - ממשמע שנאמר והבור רק, איני יודע שאין בו מים, 

מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:

A Revisit to the Scene of the Crime (TBC VAYECHI) for a Bracha
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.

(next time more Halachic details) 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

B) Like Father, Like Son - Why to the Exact Place
Remember this- SHiur #3 ? Focus on Tefilla Assist Asset

• His Makom Kavua - Sentimentality 
• Can Inspire the Current Tefila

רמב"ן בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק סב
 ויתכן, בעבור היות "מבוא" מקור, שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא, כי הוא לו

 מקום תפלה בעבור הראות שם המלאך
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ואם כן המקום ההוא מקום אשל אברהם ראוי לתפלה.

תוספות מסכת ברכות דף לד עמוד ב
 חציף עלי מאן דמצלי בבקתא - וא"ת הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה (בראשית כד) י"ל

 דהתם מיירי בהר המוריה

C) Yaakov back to the Place  of the Promise
Most Commentaries- You will Come Back to Israel

בראשית פרשת ויצא פרק כח פסוק טו
(טו) וְהִּנֵ֨ה אָנֹכִ֜י עִּמְָ֗ ּוׁשְמְַרּתִ֙יָ֙ ּבְכֹ֣ל אֲׁשֶר־ּתֵלְֵ֔ וַהֲׁשִ֣בֹתִ֔יָ אֶל־הָאֲָדמָ֖ה הַּזֹ֑את ּכִ֚י 

ֹל֣א אֶֽעֱזָבְָ֔ עַ֚ד אֲׁשֶ֣ר אִם־עָׂשִ֔יתִי אֵ֥ת 
אֲׁשֶר־ּדִּבְַ֖רּתִי לְָֽ: 

• Back to this Exact Place
• An asset in True Gratitude
• Chanuka & Modiin? (Next week & National Places) 

בראשית פרשת וישלח פרק לה פסוק א
 וַּיֹ֤אמֶר אֱֹלהִים֙ אֶֽל־יַעֲֹק֔ב קּ֛ום עֲלֵ֥ה בֵֽית־אֵ֖ל וְׁשֶב־ׁשָ֑ם וַעֲׂשֵה־ ׁשָ֣ם מִזְּבֵ֔חַ לָאֵל֙ הַּנְִראֶ֣ה

:אֵלֶ֔יָ ּבְבְָרחֲָ֔ מִּפְנֵ֖י עֵׂשָ֥ו אָחִֽיָ

Faith in the Promise! 
ספורנו בראשית פרשת וישלח פרק לה פסוק א

ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך. לתת הודאה על שקיים לך 
ההבטחה שעשה שם כענין אמרם מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה 

(ברכות נד א):


