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 דברים פרק לב|  שהממיתת 
אֹמר: ר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה לֵּ חֹו  )מח( ַוְיַדבֵּ י ְירֵּ ה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ֲאֶשר ְבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ )מט( ֲעלֵּ

ה ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאשֶ  ל ַלֲאֻחָזה:ּוְראֵּ י ִיְשָראֵּ ן ִלְבנֵּ ת ַאֲהֹרן  ר ֲאִני ֹנתֵּ ף ֶאל ַעֶמיָך ַכֲאֶשר מֵּ ָאסֵּ )נ( ּוֻמת ָבָהר ֲאֶשר ַאָתה ֹעֶלה ָשָמה ְוהֵּ
ָאֶסף ֶאל  ַעָמיו:  ָאִחיָך ְבֹהר ָהָהר ַוּיֵּ

 

 רש"י 
צם היום הזה, נאמר בנח )שם ז, יג( בעצם היום הזה בשלשה מקומות נאמר בע - וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה)מח( 

בא נח וגו', במראית אורו של יום, לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס 
היום,  בתיבה, ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה. אמר הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי

וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה. במצרים נאמר )שמות יב, נא( בעצם היום הזה הוציא ה', 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 

י היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה. אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם הקדוש ברוך הוא הריני מוציאן בחצ
היום הזה, לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו, אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו 

ורה אין אנו מניחין אותו. אמר את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את הת
באותה מיתה שראית וחמדת אותה, שהפשיט  - כאשר מת אהרן אחיך)נ(  הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום וכו':

משה את אהרן בגד ראשון והלבישו לאלעזר וכן שני וכן שלישי וראה בנו בכבודו. אמר לו משה אהרן אחי עלה למטה, ועלה. 
 . פשוט רגליך, ופשט. עצום עיניך, ועצם. קמוץ פיך, וקמץ והלך לו. אמר משה אשרי מי שמת במיתה זו:פשוט ידיך, ופשט

 
 בראשית פרק ז פסוק יג|  נח בתיבה

בָ  י ָבָניו ִאָתם ֶאל ַהתֵּ ֶשת ֹנַח ּוְשֹלֶשת ְנשֵּ י ֹנַח ְואֵּ ם ְוָחם ָוֶיֶפת ְבנֵּ  ה:ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ָבא ֹנַח ְושֵּ
 

 רש"י 
למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגין אותו,  - בעצם היום הזה

 אמר הקדוש ברוך הוא אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי יקום:

 
 בראשית פרק יז|  מילת אברהם

אֵּ  אל ְבנֹו:)כו( ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ִנמֹול ַאְבָרָהם ְוִיְשָמעֵּ  יתֹו ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנת ֶכֶסף מֵּ י בֵּ ָכר ִנֹמלּו ִאתֹו:)כז( ְוָכל ַאְנשֵּ  ת ֶבן נֵּ
  

 רש"י 
 שמלאו לאברהם תשעים ותשע שנה ולישמעאל שלש עשרה שנים נמול אברהם וישמעאל בנו: - בעצם היום הזה)כו( 

 
 שמות פרק יב פסוק נא|  יציאת מצרים

ל מֵּ  ַוְיִהי ְבֶעֶצם י ִיְשָראֵּ  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם: ַהּיֹום ַהֶזה הֹוִציא ה' ֶאת ְבנֵּ
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