בס"ד
ֱשה
חֶ ְפצִ י אֶ ע ֶ
הרב מואיז נבון
ּומ ֶּק ֶּדם אֲ שֶּ ר ֹלא ַנעֲׂשּו אֹמֵ ר עֲצָ ִּתי תָ קּום וְ כָל חֶּ פְ ִּצי אֶּ ע ֱֶּׂשה:
אשית ַאחֲ ִּרית ִּ
ישעיהו מו (י) מַ גִּ יד מֵ ֵר ִּ
דברים פרק לב( -מח) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מֹשֶּ ה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה לֵאמֹר( :מט) ֲעלֵה אֶּ ל הַ ר הָ עֲבָ ִּרים הַ זֶּ ה
הַ ר נְב ֹו אֲ שֶּ ר בְ אֶּ ֶּרץ מוָֹאב אֲ ֶּשר עַ ל פְ נֵי יְ ֵרח ֹו ְּוראֵ ה אֶּ ת אֶּ ֶּרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶּשר אֲ ִּני נֹתֵ ן לִּ בְ נֵי יִּ ְׂש ָר ֵאל לַאֲ חֻ זָ ה( :נ)
ָאחיָך ְבהֹר הָ הָ ר וַ יֵָאסֶּ ף אֶּ ל עַ ָמיו... :
ּומֻ ת בָ הָ ר אֲ שֶּ ר אַ ָתה ֹעלֶּה שָ מָ ה וְ הֵ ָאסֵ ף אֶּ ל עַ מֶּ יָך כַאֲ שֶּ ר מֵ ת ַאהֲ רֹן ִּ
רש"י דברים פרק לב פסוק מח
וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה – [מובא ב"ספרי"] בשלשה מקומות נאמר "בעצם היום הזה":
[ ]1נאמר בנח (שם ז ,יג) בעצם היום הזה בא נח וגו',
פרשת בראשית ז ( -יא) בִּ ְשנַת ֵשש מֵ אוֹת ָשנָה לְ חַ יֵי נֹחַ בַ ח ֶֹּדש הַ ֵשנִּי בְ ִּשבְ עָ ה עָ ָׂשר יוֹם ַלח ֶֹּדש בַ יוֹם
ַארבָ עִּ ים יוֹם
ָארץ ְ
הַ זֶּ ה נִּבְ ְקעּו כָל מַ עְ יְ נֹת ְתהוֹם ַרבָ ה וַ אֲ רֻ בֹת הַ ָשמַ יִּ ם נִּפְ ָתחּו( :יב) וַ יְ ִּהי הַ ג ֶֶּּשם עַ ל הָ ֶּ
ֹלשת נ ְֵשי בָ נָיו ִּא ָתם
ּוש ֶּ
ַארבָ עִּ ים לָיְ לָה( :יג) בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה בָ א נֹחַ וְ ֵשם וְ חָ ם וָ יֶּפֶּ ת בְ נֵי נֹחַ וְ אֵ ֶּשת נֹחַ ְ
וְ ְ
ָארץ לְ ִּמינֵהּו וְ כָל
אֶּ ל הַ ֵתבָ ה( :יד) הֵ מָ ה וְ כָל הַ חַ יָה לְ ִּמינָּה וְ כָל הַ בְ הֵ מָ ה לְ ִּמינָּה וְ כָל הָ ֶּרמֶּ ׂש הָ רֹמֵ ׂש עַ ל הָ ֶּ
הָ עוֹף לְ ִּמינֵהּו כֹל צִּ פוֹר כָל ָכנָף:

[בעצם היום הזה ]:במראית אורו של יום ,לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו
אין אנו מניחין אותו ליכנס בתיבה ,ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את
התיבה .אמר הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום ,וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה.
[ ]2במצרים נאמר (שמות יב ,נא) בעצם היום הזה הוציא ה',
אתי אֶּ ת ִּצבְ אוֹתֵ י ֶּכם מֵ אֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם
ּושמַ ְר ֶּתם אֶּ ת הַ מַ ּצוֹת כִּ י בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה הוֹצֵ ִּ
שמות יב ( -יז) ְ
ַארבַ ע מֵ אוֹת ָשנָה וַ יְ ִּהי
ֹלשים ָשנָה וְ ְ
ּושמַ ְר ֶּתם אֶּ ת הַ יוֹם הַ זֶּ ה לְ ֹדרֹתֵ יכֶּם חֻ ַקת ע ֹולָם( ... :מא) וַ יְ ִּהי ִּמ ֵקץ ְש ִּ
ְ
בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה י ְָצאּו כָל ִּצבְ אוֹת יְ קֹוָ ק ֵמאֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם( ... :נא) וַ יְ ִּהי בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה הו ִֹּציא יְ קֹוָ ק אֶּ ת
בְ נֵי יִּ ְׂש ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם עַ ל ִּצבְ אֹתָ ם:

[בעצם היום הזה ]:לפי שהיו מצרים אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחים אותם
לצאת ,ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם .אמר הקדוש ברוך הוא הריני
מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה.
[ ]3אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה,
דברים פרק לב( -מח) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מ ֶֹּשה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה לֵאמֹר( :מט) ֲעלֵה אֶּ ל הַ ר הָ עֲבָ ִּרים הַ זֶּ ה
הַ ר נְב ֹו אֲ ֶּשר בְ אֶּ ֶּרץ מוָֹאב אֲ ֶּשר עַ ל פְ נֵי יְ ֵרח ֹו ְּוראֵ ה אֶּ ת אֶּ ֶּרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶּשר אֲ נִּי נֹתֵ ן לִּ בְ נֵי יִּ ְׂש ָראֵ ל לַאֲ חֻ זָ ה( :נ)
ָאחיָך בְ הֹר הָ הָ ר וַ יֵָאסֶּ ף אֶּ ל עַ ָמיו:
ּומֻ ת בָ הָ ר אֲ ֶּשר אַ ָתה ֹעלֶּה ָשמָ ה וְ הֵ ָאסֵ ף אֶּ ל עַ מֶּ יָך כַאֲ ֶּשר מֵ ת ַאהֲ רֹן ִּ

[בעצם היום הזה ]:לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ,אדם
שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו והעלה לנו את הבאר
ונתן לנו את התורה אין אנו מניחין אותו .אמר הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום וכו':
~ אבל ~ ...

ְשי בָ נָיו ִּא ָתם אֶּ ל הַ ֵתבָ ה:
ֹלשת נ ֵ
ּוש ֶּ
ברא' ז:יג  -בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה בָ א נֹחַ וְ שֵ ם וְ חָ ם וָ יֶּפֶּ ת בְ נֵי נֹחַ וְ אֵ ֶּשת נֹחַ ְ
רש"י  -בעצם היום הזה  -למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו
נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגין אותו ,אמר הקדוש ברוך הוא אני מכניסו לעיני
כלם ונראה דבר מי יקום:
אתי אֶּ ת ִּצבְ אוֹתֵ יכֶּם מֵ אֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם ( ...מא)  ...וַ יְ ִּהי
שמות פרק יב ( -יז)  ...בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה הוֹצֵ ִּ
בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה י ְָצאּו כָ ל ִּצבְ אוֹת יְ קֹוָ ק מֵ אֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם( ... :נא) וַ יְ ִּהי בְ עֶ צֶ ם ַהּיוֹם הַ זֶה הו ִֹּציא יְ קֹוָ ק
אֶּ ת בְ נֵי יִּ ְׂש ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם עַ ל ִּצבְ אֹתָ ם:
אין רש"י שמתייחס ל"בעצם היום הזה" בשמות פרק יב
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
ָאמרּו ֻכלָנּו מֵ ִּתים:
ָארץ כִּ י ְ
שמות פרק יב ,לג ( -לג) וַ ֶּתחֱ זַ ק ִּמ ְצ ַריִּ ם עַ ל הָ עָ ם לְ ַמהֵ ר לְ ַשלְ חָ ם ִּמן הָ ֶּ
… In Deuteronomy Rashi mentioned all three places, as is his habit in comprehensive quotations
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ויקרא פרק כג
ּוק ָראתֶּ ם בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה [ז"א :חג השבועות] ִּמ ְק ָרא ק ֶֹּדש יִּ ְהיֶּה ָלכֶּם כָ ל ְמלֶּאכֶּ ת ֲעב ָֹדה ֹלא
( ...כא) ְ
תַ עֲׂשּו חֻ ַקת ע ֹולָם בְ כָל מו ְֹשבֹתֵ יכֶּם לְ ֹדרֹתֵ יכֶּם... :
( ...כח) וְ כָל ְמלָאכָה ֹלא תַ עֲׂשּו בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה כִּ י יוֹם כִּ פ ִֻּרים הּוא לְ כַפֵ ר ֲעלֵיכֶּם לִּ פְ נֵי יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶּ ם:
(כט) כִּ י כָל הַ נֶּפֶּ ש אֲ שֶּ ר ֹלא ְת ֻענֶּה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה וְ נִּכְ ְרתָ ה מֵ עַ מֶּ יהָ ( :ל) וְ כָל הַ נֶּפֶּ ש אֲ ֶּשר ַתע ֲֶּׂשה כָל
ְמלָאכָה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה וְ הַ אֲ בַ ְד ִּתי אֶּ ת הַ נֶּפֶּ ש הַ ִּהוא ִּמ ֶּק ֶּרב עַ מָ ּה:
רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק כח
והנראה בטעם הדבר ,כי בעבור שאמר בשבועות מיום הביאכם את עומר התנופה וגו'
תספרו חמשים יום ,יאמר והקרבתם מנחה חדשה ממושבותיכם תביאו וגמר הענין,
והאריך לצוות בקרבנות ,הוצרך לומר וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש ,כי גוף היום
הוא קדוש ואסור בעשיית מלאכה ואיננו תלוי בעומר ולא בקרבנות .וכן ביום הכפורים,
מפני שאמר (פסוק כז) ועניתם את נפשותיכם והקרבתם אשה לה' ,ובפרשת אחרי מות
תלה עוד הכפרה בקרבנות ובשעיר המשתלח ,מפני כן הוצרך לומר וכל מלאכה לא תעשו
בגוף היום הזה כי יום כפורים הוא בגופו לכפר עליכם מלבד כפרת הקרבנות.
בראשית פרק יז
(א) וַ יְ ִּהי ַאבְ ָרם בֶּ ן ִּת ְשעִּ ים ָשנָה וְ תֵ שַ ע ָשנִּים וַ י ֵָרא יְ קֹוָ ק אֶּ ל ַאבְ ָרם וַ יֹאמֶּ ר ֵאלָיו אֲ נִּ י אֵ ל ַש ַדי ִּה ְתהַ לְֵך
יתי אֲ ֶּשר ִּת ְש ְמרּו בֵ ינִּי ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין זַ ְרעֲָך
יתי בֵ י ִּני ּובֵ ינֶָּך ( ...י) זֹאת בְ ִּר ִּ
לְ פָ נַי וֶּ ְהיֵה תָ ִּמים( :ב) וְ אֶּ ְתנָה בְ ִּר ִּ
ֹלהים מֵ עַ ל ַאבְ ָרהָ ם( :כג) וַ יִּ ַקח ַאבְ ָרהָ ם אֶּ ת
ַאחֲ ֶּריָך ִּהמוֹל ָלכֶּם כָל זָ כָר( ... :כב) וַ יְ כַל לְ ַדבֵ ר ִּאת ֹו וַ יַעַ ל אֱ ִּ
ְשי בֵ ית ַאבְ ָרהָ ם וַ י ָָמל ֶּאת בְ ַׂשר
ידי בֵ ית ֹו וְ אֵ ת כָ ל ִּמ ְקנַת כ ְַספ ֹו כָל זָ כָ ר בְ ַאנ ֵ
יִּ ְשמָ עֵ אל בְ נ ֹו וְ אֵ ת כָל יְ לִּ ֵ
ֹלהים( :כד) וְ ַאבְ ָרהָ ם בֶּ ן ִּת ְשעִּ ים וָ תֵ ַשע ָשנָה בְ ִּהמֹל ֹו בְ ַׂשר
עָ ְרלָתָ ם בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה ַכאֲ שֶּ ר ִּדבֶּ ר ִּאת ֹו אֱ ִּ
עָ ְרלָת ֹו( :כה) וְ יִּ ְשמָ עֵ אל בְ נ ֹו בֶּ ן ְשֹלש עֶּ ְׂש ֵרה שָ נָה בְ ִּהמֹל ֹו אֵ ת בְ ַׂשר עָ ְרלָת ֹו( :כו) בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה נִּמוֹל
ּומ ְקנַת כֶּסֶּ ף מֵ אֵ ת בֶּ ן ֵנכָר ִּנמֹלּו ִּאת ֹו :פ
ַאבְ ָרהָ ם וְ יִּ ְשמָ עֵ אל בְ נ ֹו( :כז) וְ כָל ַאנְשֵ י בֵ ית ֹו יְ לִּ יד בָ יִּ ת ִּ
תורה תמימה הערות בראשית פרק יז הערה נג  -ובספרי ס"פ האזינו דריש את השלש פעמים
"בעצם היום" דכתיב בתורה ... ,ע"כ .והנה במ"ר כאן איתא בעצם היום הזה מל אברהם ,מהו
"בעצם היום" ,אמר הקדוש ברוך הוא ,אלו מל אברהם בלילה היו בני דורו אומרים אלו היינו
רואים אותו לא היינו מניחים אותו למול אלא בעצם היום הזה וכו' ,יעו"ש,
בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך  -ט [יז ,כו] בעצם היום הזה נמול אברהם ,א"ר
ברכיה (ישעיה מח) לא מראש בסתר דברתי (אלא) אמר הקדוש ברוך הוא אלו מל
אברהם בלילה היו כל בני דורו אומרים בכך וכך אלו היינו רואים אותו לא היינו
מניחים אותו לימול אלא בעצם היום הזה דרגש ליה ימלל... ,
וצ"ע רב שלא חשיב הספרי גם בעצם היום הזה שבכאן .וי"ל בדעת הספרי דס"ל דגם מילת
ג ִֵּרים ומילה שלא בזמנה מצותה ביום דוקא [ע' בפוסקים] וא"כ אי אפשר לשאול כמו ששואל
בהני ג' דברים למה ביום ולא בלילה ,אחרי דמדינא הי' צריך למול ביום ,ונשאר רק הדיוק
בלשון בעצם ,וזה כבר נתבאר שהוא כדי לפרסם הדבר כמש"כ ,ודו"ק:
רש"י בראשית פרק יז פסוק כג
(כג) בעצם היום  -בו ביום שנצטוה ,ביום ולא בלילה ,לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הלצנים,
ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום:
משכיל לדוד ,דברים לב:מח
ונראה דהך תנא דספרי דלא חשיב אלא ג' סבר כדאיתא בפר"א דאברהם נימול ביוה"כ ומיית לה
מהך קרא "בעצם היום הזה" מג"ש [מגזרה שווה] דעצם דכתיב ביוה"כ כי כל הנפש וכו' בעצם
וכו' .והילכך ליכא למדרש מניה מידי אחרינא דבעי' מופנה לג"ש ,דאל"כ איכא למפרך מילה שלא
בזמנה אינה דוחה יוה"כ .והנהו תלת אחריני דע"כ לאו ביוה"כ נינהו ,דגבי נח בהדיא כתיב
"בחדש השני בי"ז יום לחדש .ובמצריים נמי בט"ו בניסן היה ,וגבי משה נמי בז' באדר מת משה.
לכן דריש בהו הך דרשה .והאגדה דב"ר סבר דמילת אברהם לאו ביו"כ הוה דהכי דריש ליה נמי
כמו אינך ולדידיה אה"נ דארבעה מקומות נינהו ,ורש"י ז"ל נמשך שם אחר הב"ר ובכאן העתיק
לשון הספרי כהוויתו אע"ג דלדידיה ודאי ד' מקומות נינהו.





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

ישעיהו פרק מו –
ֱשה( :יא) ק ֵֹרא ִּמ ִּמזְ ָרח עַ יִּ ט
ּומ ֶּק ֶּדם אֲ ֶּשר ֹלא ַנעֲׂשּו אֹמֵ ר עֲצָ ִּתי תָ קּום וְ כָ ל חֶ ְפצִ י אֶ ע ֶ
אשית ַאחֲ ִרית ִּ
(י) מַ גִ יד מֵ ֵר ִ
ירי לֵב הָ ְרחו ִֹּקים
מֵ אֶּ ֶּרץ מֶּ ְרחָ ק ִּאיש עֲצָ ִּתי ַאף ִּדבַ ְר ִּתי ַאף אֲ בִּ יאֶּ נָה יָצַ ְר ִּתי ַאף אֶּ ע ֱֶּׂשנָה :ס (יב) ִּש ְמעּו אֵ לַי אַ בִּ ֵ
ַאר ִתי :ס
ּותשּועָ ִתי ֹלא ְתַאחֵ ר וְ נָתַ ִתי בְ צִ ּיוֹן ְתשּועָ ה לְ יִ ְש ָראֵ ל ִת ְפ ְ
ִּמ ְּצ ָד ָקה( :יג) ֵק ַרבְ ִתי צִ ְד ָק ִתי ֹלא ִת ְרחָ ק ְ
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