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 בס"ד
 

 ֶאֱעֶשה ֶחְפִצי
 נבון הרב מואיז

 
יד( י) מו ישעיהו ית ַמגִּ ית ֵמֵראשִּ ם ַאֲחרִּ דֶּ קֶּ ר ּומִּ י ֹאֵמר ַנֲעׂשּו ֹלא ֲאשֶּ י ְוָכל ָתקּום ֲעָצתִּ ְפצִּ ה חֶּ ֱעׂשֶּ  :  אֶּ

 
ל ְיֹקָוק ַוְיַדֵבר( מח) -לב פרק דברים ה אֶּ ל ֲעֵלה( מט: )ֵלאֹמר ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ֹמשֶּ ים ַהר אֶּ ה ָהֲעָברִּ  ַהזֶּ

ר ְנבוֹ  ַהר ץ ֲאשֶּ רֶּ ר מֹוָאב ְבאֶּ ת ּוְרֵאה ְיֵרחוֹ  ְפֵני ַעל ֲאשֶּ ץ אֶּ רֶּ ר ְכַנַען אֶּ י ֲאשֶּ ְבֵני ֹנֵתן ֲאנִּ ְׂשָרֵאל לִּ ( נ: )ַלֲאֻחָזה יִּ
ר ָבָהר ּוֻמת ל ְוֵהָאֵסף ָשָמה ֹעלֶּה ַאָתה ֲאשֶּ יָך אֶּ ר ַעמֶּ יָך ַאֲהֹרן ֵמת ַכֲאשֶּ ף ָהָהר ְבֹהר ָאחִּ ל ַוֵיָאסֶּ  ...: ַעָמיו אֶּ

 
  מח פסוק לב פרק דברים י"רש

 :"הזה היום בעצם" נאמר מקומות בשלשה ["ספרי"בבא מו] – הזה היום בעצם משה אל' ה וידבר
 

 ', וגו נח בא הזה היום בעצם( יג, ז שם) בנח נאמר[ 1]
 

ְשַנת( יא) - ז בראשית פרשת ש ֹנחַ  ְלַחֵיי ָשָנה ֵמאֹות ֵשש בִּ י ַבֹחדֶּ ְבָעה ַהֵשנִּ ש יֹום ָעָׂשר ְבשִּ  ַביֹום ַלֹחדֶּ
ה ְבְקעּו ַהזֶּ ם ַוֲאֻרֹבת ַרָבה ְתהֹום ַמְעְיֹנת ָכל נִּ ְפָתחּו ַהָשַמיִּ י( יב: )נִּ ם ַוְיהִּ שֶּ ץ ַעל ַהגֶּ ים ָהָארֶּ  יֹום ַאְרָבעִּ

ים ת ְוָחם ְוֵשם ֹנחַ  ָבא ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם( יג: )ָלְיָלה ְוַאְרָבעִּ פֶּ ת ֹנחַ  ְבֵני ָויֶּ ת ֹנחַ  ְוֵאשֶּ ָתם ָבָניו ְנֵשי ּוְשֹלשֶּ  אִּ
ל יָנּה ַהַחָיה ְוָכל ֵהָמה( יד: )ַהֵתָבה אֶּ יָנּה ַהְבֵהָמה ְוָכל ְלמִּ מֶּ  ְוָכל ְלמִּ ץ ַעל ָהֹרֵמׂש ׂשָהרֶּ יֵנהּו ָהָארֶּ  ְוָכל ְלמִּ

יֵנהּו ָהעֹוף פֹור ֹכל ְלמִּ  :  ָכָנף ָכל צִּ
 

 בו מרגישין אנו אם וכך בכך אומרים דורו בני שהיו לפי, יום של אורו במראית[ :הזה היום בעצם]
 את ומבקעין וקרדומות כשילין נוטלין אנו אלא עוד ולא, בתיבה ליכנס אותו מניחין אנו אין

 . וימחה יבא למחות כח בידו שיש מי וכל, היום בחצי מכניסו הריני הוא ברוך הקדוש אמר. התיבה
 

 , 'ה הוציא הזה היום בעצם( נא, יב שמות) נאמר במצרים[ 2]
 

ם( יז) - יב שמות ת ּוְשַמְרתֶּ י ַהַמּצֹות אֶּ י ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם כִּ ת הֹוֵצאתִּ ם אֶּ ְבאֹוֵתיכֶּ ץ צִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְצָריִּ  מִּ
ם ת ּוְשַמְרתֶּ ה ַהיֹום אֶּ ם ַהזֶּ י( מא)... :  עֹוָלם ֻחַקת ְלֹדֹרֵתיכֶּ ֵקץ ַוְיהִּ ים מִּ י ָשָנה ֵמאֹות ְוַאְרַבע ָשָנה ְשֹלשִּ  ַוְיהִּ

ְבאֹות ָכל ָיְצאּו ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ץ ְיֹקָוק צִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְצָריִּ י( נא)...   :מִּ יא ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ַוְיהִּ ת ְיֹקָוק הֹוצִּ  אֶּ
ְׂשָרֵאל ְבֵני ץ יִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְצַריִּ ְבֹאָתם ַעל מִּ  : צִּ

 

 אותם מניחים אנו אין בהם מרגישין אנו אם וכך בכך אומרים מצרים שהיו לפי[ :הזה היום בעצם]
 הריני הוא ברוך הקדוש אמר. בהם והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין אנו אלא עוד ולא, לצאת

 . וימחה יבא למחות כח בו שיש מי וכל היום בחצי מוציאן
 

 , הזה היום בעצם נאמר משה של במיתתו כאן אף[ 3]
 

ל ְיֹקָוק ַוְיַדֵבר( מח) -לב פרק דברים ה אֶּ ל ֲעֵלה( מט: )ֵלאֹמר ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ֹמשֶּ ים ַהר אֶּ ה ָהֲעָברִּ  ַהזֶּ
ר ְנבוֹ  ַהר ץ ֲאשֶּ רֶּ ר מֹוָאב ְבאֶּ ת ּוְרֵאה ְיֵרחוֹ  ְפֵני ַעל ֲאשֶּ ץ אֶּ רֶּ ר ְכַנַען אֶּ י ֲאשֶּ ְבֵני ֹנֵתן ֲאנִּ ְׂשָרֵאל לִּ ( נ: )ַלֲאֻחָזה יִּ

ר ָבָהר ּוֻמת ל ְוֵהָאֵסף ָשָמה ֹעלֶּה ַאָתה ֲאשֶּ יָך אֶּ ר ַעמֶּ יָך ַאֲהֹרן ֵמת ַכֲאשֶּ ף ָהָהר ְבֹהר ָאחִּ ל ַוֵיָאסֶּ  :ַעָמיו אֶּ
 

 אדם, אותו מניחין אנו אין בו מרגישין אנו אם וכך בכך אומרים ישראל שהיו לפי[ :הזה היום בעצם]
 הבאר את לנו והעלה השליו את לנו והגיז המן את לנו והוריד הים את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו

 :'וכו היום בחצי מכניסו הריני הוא ברוך הקדוש אמר. אותו מניחין אנו אין התורה את לנו ונתן
 

 ~... אבל  ~
 

ת ְוָחם ְוֵשם ֹנחַ  ָבא ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם - יג:ז 'ברא ת ֹנחַ  ְבֵני ָויֶּפֶּ ת ֹנחַ  ְוֵאשֶּ ָתם ָבָניו ְנֵשי ּוְשֹלשֶּ ל אִּ  : ַהֵתָבה אֶּ
 

 אותו רואים אנו אילו אומרים דורו בני שהיו הכתוב למדך - הזה היום בעצם - י"רש
 לעיני מכניסו אני הוא ברוך הקדוש אמר, אותו והורגין אותה שוברין אנו לתיבה נכנס
 :יקום מי דבר ונראה כלם

 

י ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ...( יז) - יב פרק שמות ת הֹוֵצאתִּ ם אֶּ ְבאֹוֵתיכֶּ ץ צִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְצָריִּ י ...( מא)...  מִּ  ַוְיהִּ
ְבאֹות ָכל ָיְצאּו ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ץ ְיֹקָוק צִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְצָריִּ י( נא)...   :מִּ יא ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ַוְיהִּ  ְיֹקָוק הֹוצִּ

ת ְׂשָרֵאל ְבֵני אֶּ ץ יִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְצַריִּ ְבֹאָתם ַעל מִּ  : צִּ
 

   יב פרק שמותשמתייחס ל"בעצם היום הזה" ב י"רשאין 
 

Nechama Leibowitz, Torah Insights, p.120 
Apparently Rashi did not cite it there because ‘If we see them, we will prevent them from leaving’ conflicts 
with what we are explicitly told (12:33), namely that the Egyptians were in a hurry and pushed them to 
leave! 

ֱחַזק( לג) - לג, יב פרק שמות ם ַותֶּ ְצַריִּ ן ְלַשְלָחם ְלַמֵהר ָהָעם ַעל מִּ ץ מִּ י ָהָארֶּ ים ֻכָלנּו ָאְמרּו כִּ  :ֵמתִּ
In Deuteronomy Rashi mentioned all three places, as is his habit in comprehensive quotations … 
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 כג פרק ויקרא
ם( כא) ... ְקָראת[ עווחג השב :א"ז] ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ּוְקָראתֶּ ש מִּ ְהיֶּה ֹקדֶּ ם יִּ ת ָכל ָלכֶּ  ֹלא ֲעֹבָדה ְמלֶּאכֶּ

ם ְבָכל עֹוָלם ֻחַקת ַתֲעׂשּו ם מֹוְשֹבֵתיכֶּ  ...: ְלֹדֹרֵתיכֶּ
י ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ַתֲעׂשּו ֹלא ְמָלאָכה ְוָכל( כח) ... ים יֹום כִּ ֻפרִּ ם ְלַכֵפר הּוא כִּ ְפֵני ֲעֵליכֶּ ם ְיֹקָוק לִּ : ֱאֹלֵהיכֶּ

י( כט) ש ָכל כִּ ר ַהנֶּפֶּ ְכְרָתה ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ְתֻענֶּה ֹלא ֲאשֶּ יהָ  ְונִּ ש ְוָכל( ל: )ֵמַעמֶּ ר ַהנֶּפֶּ ה ֲאשֶּ  ָכל ַתֲעׂשֶּ
י ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ְמָלאָכה ת ְוַהֲאַבְדתִּ ש אֶּ וא ַהנֶּפֶּ ב ַההִּ רֶּ קֶּ  :  ַעָמּה מִּ

 

  כח פסוק כג פרק ויקרא ן"רמב
' וגו התנופה עומר את הביאכם מיום בשבועות שאמר בעבור כי, הדבר בטעם והנראה
, הענין וגמר תביאו ממושבותיכם חדשה מנחה והקרבתם יאמר, יום חמשים תספרו

 היום גוף כי, קדש מקרא הזה היום בעצם וקראתם לומר הוצרך, בקרבנות לצוות והאריך
 ,הכפורים ביום וכן. בקרבנות ולא בעומר תלוי ואיננו מלאכה בעשיית ואסור קדוש הוא
 מות אחרי ובפרשת', לה אשה והקרבתם נפשותיכם את ועניתם( כז פסוק) שאמר מפני
 תעשו לא מלאכה וכל לומר הוצרך כן מפני, המשתלח ובשעיר בקרבנות הכפרה עוד תלה
 .הקרבנות כפרת מלבד עליכם לכפר בגופו הוא כפורים יום כי הזה היום בגוף

 

 יז פרק בראשית
י( א) ן ַאְבָרם ַוְיהִּ ים בֶּ ְשעִּ ים ְוֵתַשע ָשָנה תִּ ל ְיֹקָוק ַוֵיָרא ָשנִּ ר ַאְבָרם אֶּ י ֵאָליו ַוֹיאמֶּ ְתַהֵלְך ַשַדי ֵאל ֲאנִּ  הִּ

ְהֵיה ְלָפַני ים וֶּ ְתָנה( ב: )ָתמִּ י ְואֶּ יתִּ י ְברִּ י ֹזאת( י)...  ּוֵבינֶָּך ֵבינִּ יתִּ ר ְברִּ ְשְמרּו ֲאשֶּ י תִּ ם ֵבינִּ  ַזְרֲעָך ּוֵבין ּוֵביֵניכֶּ
יָך מֹול ַאֲחרֶּ ם הִּ תוֹ  ְלַדֵבר ַוְיַכל( כב) ... :ָזָכר ָכל ָלכֶּ ים ַוַיַעל אִּ ַקח( כג): ַאְבָרָהם ֵמַעל ֱאֹלהִּ ת ַאְבָרָהם ַויִּ  אֶּ

ְשָמֵעאל יֵדי ָכל ְוֵאת ְבנוֹ  יִּ ְקַנת ָכל ְוֵאת ֵביתוֹ  ְילִּ ת ַוָיָמל ַאְבָרָהם ֵבית ְבַאְנֵשי ָזָכר ָכל ַכְספוֹ  מִּ  ְבַׂשר אֶּ
ר ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם ָעְרָלָתם ר ַכֲאשֶּ בֶּ תוֹ  דִּ ים אִּ ן ְוַאְבָרָהם( כד) :ֱאֹלהִּ ים בֶּ ְשעִּ ֹמלוֹ  ָשָנה ָוֵתַשע תִּ  ְבַׂשר ְבהִּ
ְשָמֵעאל( כה: )ָעְרָלתוֹ  ן ְבנוֹ  ְויִּ ְׂשֵרה ְשֹלש בֶּ ֹמלוֹ  ָשָנה עֶּ מֹול ַהֶזה ַהּיוֹם ְבֶעֶצם( כו: )ָעְרָלתוֹ  ְבַׂשר ֵאת ְבהִּ  נִּ

ְשָמֵעאל ַאְבָרָהם יד ֵביתוֹ  ַאְנֵשי ְוָכל( כז: )ְבנוֹ  ְויִּ ת ְילִּ ְקַנת ָביִּ ף ּומִּ סֶּ ן ֵמֵאת כֶּ ֹמלּו ֵנָכר בֶּ תוֹ  נִּ  פ: אִּ
 

 פעמים השלש את דריש האזינו פ"ס ובספרי - נג הערה יז פרק בראשית הערות תמימה תורה
 מהו, אברהם מל הזה היום בעצם איתא כאן ר"במ והנה. כ"ע... , בתורה דכתיב "היום בעצם"
 היינו אלו אומרים דורו בני היו בלילה אברהם מל אלו, הוא ברוך הקדוש אמר, "היום בעצם"

 , ש"יעו', וכו הזה היום בעצם אלא למול אותו מניחים היינו לא אותו רואים
 

 ר"א, אברהם נמול הזה היום בעצם[ כו, יז] ט - לך לך פרשת( וילנא) רבה בראשית
 מל אלו הוא ברוך הקדוש אמר( אלא) דברתי בסתר מראש לא( מח ישעיה) ברכיה

 היינו לא אותו רואים היינו אלו וכך בכך אומרים דורו בני כל היו בלילה אברהם
 ... ,ימלל ליה דרגש הזה היום בעצם אלא לימול אותו מניחים

 

 מילת דגם ל"דס הספרי בדעת ל"וי. שבכאן הזה היום בעצם גם הספרי חשיב שלא רב ע"וצ
ים  ששואל כמו לשאול אפשר אי כ"וא[ בפוסקים' ע] דוקא ביום מצותה בזמנה שלא ומילה ֵגרִּ
 הדיוק רק ונשאר, ביום למול צריך' הי דמדינא אחרי, בלילה ולא ביום למה דברים' ג בהני

 :ק"ודו, כ"כמש הדבר לפרסם כדי שהוא נתבאר כבר וזה, בעצם בלשון
 

  כג פסוק יז פרק בראשית י"רש
, הלצנים מן ולא הגוים מן לא נתיירא לא, בלילה ולא ביום, שנצטוה ביום בו - היום בעצם( כג)

 :מקום של מצותו ולקיים למול הנחנוהו לא ראינוהו אילו אומרים דורו ובני אויביו יהיו ושלא
 

 לדוד, דברים לב:מחמשכיל 
לה  תכ ומיי"הוינימול בדאברהם א "רא בפדאיתסבר כג'  חשיב אלאדלא  ריא דספתנ ךדהונראה 

צם וכו' בע י כל הנפשכ כ"ביוהדכתיב דעצם ה[ מגזרה שווש ]"גמ "היום הזהבעצם " מהך קרא
מילה שלא למפרך כ איכא "דאלש, "גמופנה לדבעי' רינא ידי אחמניה מ כא למדרשילילכך והו'. וכ

תיב דיא כנח בהדגבי ינהו, כ נ"והאו ביכ ל"עריני דתלת אחוהנהו  כ. "הדוחה יואינה בזמנה 
. מת משהבאדר  בז' משה נמיה, וגבי הי בניסן ו"בטנמי צריים מוב. יום לחדש ז"שני ביה חדשב"
ליה נמי  דהכי דרישכ הוה "לאו ביו ת אברהםדמיל סברר "דבוהאגדה  ה. ך דרשבהו הדריש כן ל

ק כאן העתיר וב"הבשם אחר ל נמשך "י ז"ורשינהו, נמקומות  הדארבענ "אה דידיהול ךכמו אינ
 .נינהומות ד' מקו ה ודאידידלדיג "אעיתו כהווהספרי  לשון
 

  סדר עולם חדש –והתיבה נח 
  סדר עולם חדש –אברהם והברית 
  סדר עולם חדש –יציאת מצרים 
 חדשסדר עולם  – מיתת משה ? 
 

  – מו פרק ישעיהו
ם ַאֲחִרית ֵמֵראִשית ַמִגיד( י) דֶּ קֶּ ר ּומִּ י ֹאֵמר ַנֲעׂשּו ֹלא ֲאשֶּ ְזָרח ֹקֵרא( יא: )ֶאֱעֶשה ֶחְפִצי ְוָכל ָתקּום ֲעָצתִּ מִּ ט מִּ  ַעיִּ

ץ רֶּ ְרָחק ֵמאֶּ יש מֶּ י אִּ י ַאף ֲעָצתִּ ַבְרתִּ ָנה ַאף דִּ יאֶּ י ֲאבִּ ָנה ַאף ָיַצְרתִּ ֱעׂשֶּ ְמעּו( יב) ס: אֶּ יֵרי ֵאַלי שִּ ים ֵלב ַאבִּ  ָהְרחֹוקִּ
ְּצָדָקה   ס: ִתְפַאְרִתי ְשָרֵאלְליִ  ְתשּוָעה ְבִצּיוֹן ְוָנַתִתי ְתַאֵחר ֹלא ּוְתשּוָעִתי ִתְרָחק ֹלא ִצְדָקִתי ֵקַרְבִתי( יג: )מִּ
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