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“TODAY’S THE DAY” 

 
1. DEVARIM 26:16-19 – ‘ON THIS DAY’ 
 

 לָכְבּו /ְבָבְל לָכְב םָתֹוא ָתיִשָעְו ָּתְרַמָשְו םיִטָפְשִמַה תֶאְו הֶלֵאָה םיִקֻחַה תֶא תֹוׂשֲעַל /ְוַצְמ /יֶק,ֱא 'ה הֶזַה םֹוּיַה
 'הַו .ֹולֹקְּב ַעֹמְשִלְו ויָטָּפְשִמּו ויָתֹוְצִמּו ויָקֻח רֹמְשִלְו ויָכָרְדִּב תֶכֶלָלְו םיִק,אֵל /ְל תֹויְהִל םֹוּיַה ָּתְרַמֱאֶה 'ה תֶא ./ֶשְפַנ

 הָשָע רֶשֲא םִיֹוּגַה לָּכ לַע ןֹויְלֶע /ְּתִתְלּו .ויָתֹוְצִמ לָּכ רֹמְשִלְו Oָל רֶּבִד רֶשֲאַּכ הָֻלגְס םַעְל ֹול תֹויְהִל םֹוּיַה /ְריִמֱאֶה
 .רֵּבִד רֶשֲאַּכ /יֶק,ֱא 'הַל ׁשֹדָק םַע /ְתֹיְהִלְו תֶרָאְפִתְלּו םֵשְלּו הָלִהְתִל
 

This day, the Lord your God is commanding you to fulfill these statutes and ordinances, to observe and 
fulfill them with all your heart and with all your soul. You have selected the Lord this day, to be your 
God, and to walk in His ways, and to observe His statutes, His commandments and His ordinances, and 
to obey Him. And God has selected you this day to be His treasured people, as He spoke to you, and so 
that you shall observe all His commandments, and to make you supreme, above all the nations that He 
made, [to be] praised, [to earn] a [distinguished] name and glory; and so that you will be a holy people 
to the Lord your God, as He said. 
 
2. RASHI – AS IF YOU RECEIVED THEM FOR THE VERY FIRST TIME 
 

 :)אמוחנת( םֶהיֵלֲע ָתיֵוַטְצִנ םֹוּיַב ֹוּב ּוּלִאְּכ םיִשָדֲח ָךיֶניֵעְב ּויְהִי םֹוי לָכְּב .ךוצמ ךיקלא 'ה הזה םויה
 

Each and every day [God’s commandments] should be to you like new, as though you had received 
these directives that very day for the very first time (Tanchuma). 
 
3. R. BARUCH SHALOM ASHLAG (1907-1991) – NEW, EVERY DAY 
 

 םידקהל םיכירצ הז ןיבהל ידכבו ... ?תיוטצנ םויב וב וליאכ ,םישדח ויהיש תושעל לוכי םדא ךיא ,ןיבהל שיו
 םוי לכ ןכל .הרותה לש הלדוג ךכ ,]לבקמה יניעב[ הרותה ןתונ לש תובישחו לדוג יפל ... ללכה תא תעדל
 םדאהש המ יפל ןכל .הרות תלעמ הלדג ךכ ,ךרבתי וב הנומאה לדוג יפלו ,םימש תוכלמ וילע לבקמ םדאהש
 םעפ לכ ול שיש ונייה ,השדח הרות ול שי םעפ לכש ,הז יפל אצמנ .ולצא הרותה תשדחתמ ךכ ,'ה תולדגב גישמ
 לש ותולדג םוי לכב גישמ לארשישכ ... השדח הרותל תנחבנ ,ךרבתי ונממ תכשמנה הרותה אליממו .רחא ןתונ

 ול שיש רבד לכ תוינחורב יכ .רחא לארשי השענ אוה זאו .הרותה ולצא תלדגתמ הזה רועישב ...ךרבתי םשה
 .השדחל תבשחנ הרותה זא ,הלודג רתוי הנומא םוי לכ לבקמ םדאה םא ןכל .השדח הניחב אוה ,תרחא הרוצ
 ונייה ,םויב וב תיוטצנ וליאכ אצמנ .תרחא הוצמ ול שי םוי לכבש םושמ ,"םויב וב תיוטצנ וליאכ" ,שוריפ הזו
.שדח לארשיו ,השדח הרותו ,השדח הוצמ ול שי ,תאש רתיב םימש תוכלמ וילע לבקמ םדאש םויב וב  

 
4. RAMBAN – THIS DAY MARKED THE FIRST DAY AFTER THE “WHOLE” TORAH WAS GIVEN 
 

 שדחל םשה ותוא הוצ רשא תוצמה לכ שדחלו הרותה תא ראבל השמ םילשה הנה .תושעל ךוצמ ךיהלא 'ה הזה םויה
 ... לכה ךל יתמלשה רבכ יכ "םיטפשמה תאו הלאה םיקחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא 'ה הזה םויה" רמא ךכלו םהל
 

Moses had finished explaining the Torah and presenting new laws that God had commanded him to 
present to [the nation], and so he said, "This day, the Lord your God commands you to do these 
statutes and judgments" - as I have [now] already completed it all for you... 
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NO LONGER NOVICES, NOW IT IS TIME TO PUT IT INTO PRACTICE –ABARBANEL  5. 
 

 רמול הצור ,"תושעל ךוצמ ךיקלא 'ה הזה םויה" רמא ,וילע דעיש ומכ הרותה תא ראבל ה"ע וניבר השמ םילשהש ירחא
 דע ,הנהו .םתרימשו םתיישע לע םכתא תווצל םא יכ םרואיבב דוע םהב רבדל ןיא תוצמה רואיב יתמלשה רבכש ןויכש
 ןאכ ןיאו ,רואיב ךרוצ דוע ראשנ אל ,םהל םתוא יתראב רבכש התע לבא ,תוצמה רואיב םיעדוי םתייה אל ילוא התע
 תאו הלאה םיקחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא 'ה הזה םויה" ורמא והזו .ןתיישע בויח םא יכ ,ריהזהל אלו ,רבד שדחל דוע
  ..."ךשפנ לכבו ךבבל לכב םתוא תישעו תרמשו םיטפשמה
 

... After our teacher, Moses, finished explaining the Torah, he said, "This day the Lord... commands you 
to do." [This] means to say, since I have already finished explaining the commandments, there is no 
need to speak about their explanation anymore; but rather [now is the time] to instruct you regarding 
their performance and observance. Perhaps up until now you did not know the explanation of the 
commandments. But now that I have already explained them [in terms of what they are], there is 
nothing new to add [on that front], and the only thing left is to warn [you about] their performance. 
And this is why he said, "This day, the Lord your God commands you to do" ...   
 
6. HAAMEK DAVAR – THIS SHORT PASSAGE ACTS AS AN INTRODUCTION TO THE NEW COVENANT 
 

 אצוי ארקמ ןיא ]וירבד פ"ע[ לבא ".םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב" :י"שר איבהש שרדה עודי -- "הזה םויה"
 םויה דע יניס רה לע ודמעש זאמ יקופאל אב ]"הזה םויה"[ו .וב דמועש םוי ותואב דוחיב רבדמש ,וטושפ ידמ
 תירב ארקנש ,תוללקהו תוכרבה ,וירחא אבש תירב תתירכל רואיבו המדקה אוה וז השרפ ןינעו .הזה
 תדיקש לע התע ורהזנש המ ונייה -- יניס רהבש תירב לע הלענ דאמ תחא ןינע וב ףסותנו .באומ תוברעבש
  .השמ דמילש דומלתה יטפשמ י"עו ,היקודקדו הרותה יללכ י"פע םיניד הב שדחל הרותה

 
7. OHR HACHAIM –  
 

 לכש יפל :ךרדה הז לע איה בותכה תנווכש הארנו ... ?יניס רהב הוצ רבכ אלהו ?הֶוַצְמ אוה "םויה" יכו .'וגו הזה םויה
 רחאל אלא השע םוקב םניאש םירבד ןיב ,ןמז ותואב השע םוק םהב שיש םירבד ןיב יניס רהב 'ה התוא הוצ הרותה
 ,םנמז היה אלש םגה םתוא 'ה הוצו ,ץראב אלא םיגהונ םניאש ,תורשעמו םירוכב :תאז השרפב םירומאה םתואכ ,ןמז

 םהש הלאה םיקוחה תושעל םתוא הוצמ םויה ןה יכ ,השמ םהל רמאו .םתלבק לע רכש לבקלו םתוא דומלל ידכ םעטמ
 ואל םויה תביתו ,ץראל ועיגה יכ תושעל םתוא הוצמ הזה םויהו דבל םהיניד דומלל ווטצנ םויה דעש תורשעמו םירוכב
 :הזה םויה םשב ןכומה ןמז רכז אלא אקוד
 

Did Moses actually command these commandments on the day the Torah reports this, i.e. a few days 
before his death? Had God not commanded all of these commandments when the people were at 
Mount Sinai? Rashi explains that Moses meant that the commandments should be regarded by the 
people as if they were something new each day. But I think that maybe what the Torah had in mind is 
this: whereas it is true that all these commandments had been legislated and taught ever since the 
people had stood at Mount Sinai, the commandments which pertained to the land of Israel had thus 
far been only in the realm of theory, i.e. they had to be studied but could not be performed. Moses 
says, that as of the day he addressed the people, the laws pertaining to the land of Israel – such as 
terumah and tithes – were no longer in the sphere of theory but had begun to assume practical 
significance. The words “this day” are not to be taken literally, but rather they mean that the nation 
could view these commandments as if they had just been given to them in  a practical sense.  
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8. RABBEINU BACHAYE – BOTH BELOVED AND FRESH 
 

 ויהי ל"זר ושריפ לבא ?הרותה תא ולבקש הנש םיעברא שי אלהו ?"הזה םויה" רמוא אוהו דמוע היה םיעבראה תנשב
 ויהי ושרד "םויה ךוצמ יכנא רשא" קוספב )'ו:'ו םירבד( עמש תשרפבו .יניסמ םתלבק הזה םויה ולאכ ךילע ןיביבח
 םיפלוח תורודהש יפל ןכ שורדל וכרצוה םישדח ןושלב ןיב ןיביבח ןושלב ןיב .יניסמ םתלבק םויה ולאכ םישדח ךיניעב
 ןניא םיתפומהו תותואהו ,ונחכשי ויניעמ ורתסהבו ונרכזי ויניע ןיב ודמעב יכ ,הארנה רבדב ויניע רחא ךלוה םדאה בלו
 ירבד ויהיו ,תולגהה ןמזב התיהש ומכ רתסהה ןמזב דעל תדמוע בלב העובק הנומאה היהתש וריהזי ךכל ,םלועל ןידמוע
 ונבלמ םחכשנ אלש םיתפומהו תותואה ןורכז ןינעב םישדח ןכ םג ויהיו ,םהילע רובענ אלש ונלצא ןיביבח הרותה
 .דימת ושודחב ויתואלפנב יניס רה דמעמ ונלצא היהי ךא ,וניניעמ םמלעתהב
 

Only in the fortieth year he says “on this day”? It had already been 40 years since the Torah was given? 
The idea behind this phrase as explained by our sages was that the Torah should always be considered 
as beloved as if it had only been given on that very day at Mount Sinai, similar to what is said regarding 
a similar phrase in the wording of Shema (Deut. 6:6): “which the Lord your God has commanded you 
this day.” Our sages comment “they [i.e. these words] should be as fresh for you as if they had been 
received from Mount Sinai on this very day.” And the reason why in one place the Midrash uses the 
word “new/fresh,” and in the other it uses the term “beloved”, is because of the manner in which we 
relate to Torah legislation. People’s reactions to certain phenomena vary not only individually, but are 
also affected by prevailing attitudes in different generations and environments. Man’s heart has a 
tendency of being governed by his perception. When something is within his range of vision he is liable 
to remember it, but as soon as it is out of sight he tends to no longer focus on it forgets it. Miracles and 
wonders [that have occurred in one era] do not continue indefinitely and therefore are easily 
forgotten. The Torah must therefore warn us not to allow this natural process to affect us and must 
insist that just as the people at the time of the miracles were firm in their faith and belief, we in our 
respective generations must be no less so. This lesson applies particularly to periods when the Jewish 
people are in exile and miracles do not manifest themselves. The Torah insists that we relate to 
everything in the Torah with the same degree of fondness as we did when we were a sovereign nation 
in our own land. At the same time, we have to be urged to view the Torah legislation as something 
new, reminding us of all the miracles that preceded the giving of the Torah. In other words, the very 
experience of the revelation at Mount Sinai is to be recalled by us every time we study any of the laws 
of the Torah. 
 

9. BE’ER MAYIM CHAIM – UNDERSTANDING THAT GOD LOVES YOU 
 

 יכ ,תאז םכתא עידוהל יתיצר אל הזה םויה דע יכ רמולכ -- 'וגו הלאה םיקחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא 'ה הזה םויה
 וז הניחבמ תצק םֶּתְלַפָנ יכ ינאור התע ןהו .ונוצר תואלמל הבהאמ בבל לכב ודבועל םכמצעמ םכלש תא ושעתש יתיצר
 'ה" יכ םכל רמוא ינא "הזה םויה"ו ,םכתא בהוא אוהש הבהאה לדוג םכתא עידומ יננה ןכ לעו .םכמצעמ ותוא הבהאל
 ליבשב םא יכ וניא ויקח רומשל ךוצמ אוהש יווצה רקיע לכש רמולכ ,'וגו "הלאה םיקחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא
 םא יכ רבד תושעל ךוצ אלש ,וינפל תאצמש דסחהו ןחהו הביחהו הבהאה לדוג ךיניעב האור ךנהו ...ךיהלא 'ה היהיש
 .םנוזמו םתויח אוה ךתאמ יכ ועדיש ,םימשה לכ תחת רשא םימעה ינפ לע ךתלודג תוברהלו ךתחמשו ךתבוט ליבשב
 המכ תחא לע ,ךביטיהל ךילא קקותשמש הביחהו הבהאה בורל ךתלודגו ךתבוטב ךכ לכ הצור ומש ךרבתי אוה םאו
 ןכ לעו .הבהאב לארשי ומעב רחובה ,אוה ךורב ןוילע לאל הבהא בורב ךתמשנ הלכתו ךרשב המכיו ךשפנ אמצתש המכו

 רמג הזלו ...הבהאב ומש ןעמל תמאב "ךשפנ לכבו ךבבל לכב םתוא תישעו תרמשו" רשא יוארהמ תאז תעדיש רחא
 תויהל םויה ךרימאה 'הו )ט"י-ח"י ,םש םש( ורמוא אוהו .ךיהלא 'ה ורמואב ןוויכש המ שרופמ רתוי םהל שרפל רמוא
 תא ךל ןתנו םימעה לכמ ךב רחבש המ ךרבתי ותנווכ רקיע לכ רמולכ .'וגו םיוגה לכ לע ןוילע ךתתלו 'וגו הלוגס םעל ול
 םולשהו םייחה עפשו תובוטהו תוכרבה לכש םימעה לכ לע ןוילעהו הלוגסה התא היהתש ךתבוטל לכה .ויתווצמו ותרות
 .המדאה ינפ לע רשא םימעה ראשל שקובי ךדימו .בורל ךידי השעמ לכב ךרבתתו ךילא דרי
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10. NETIVOT SHALOM – “THIS DAY” IS ROSH HASHANA 
 

 תושדחתה םוי אוה הנשה שארש ...'קה רהוזב אתיאדכ ,הנשה שאר לע "הזה םויה"ב זמורמש ל"יע
 ,לארשיו ה"בקה ןיב תירבה תתירכ תושדחתהו ,'תי ותוכלמ תרתכה תושדחתה ןמז אוהו ,האירבה
 'ה תא .'וכו הלאה םיקחה תא תושעל ךוצמ ךיקלא 'ה הזה םויה" 'יפ והזו .הנשו הנש לכב תשדחתמה
 םע תירבה תא שדחמ תורכל אוה הנשה שארב ידוהי לש ודיקפתש ,'אל ךל תויהל םויה תרמאה
 ,"הלוגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה 'הו" .ת"ישהל לכה תא רוסמיש ,"םיקלאל ךל תויהל" ה"בקה
 יכ ,"הלוגס םעל ול תויהל" לש ןינעה שדחתמ ךכ שדחתמ ךכ ה"רב תשדחתמ הכולמה תרתכהש םשכד
 תרתכהו ,תירב תתירכו ,הרותה תלבק :םירומאה םינינעה לכ םיללכנ ה"רבד ונייהו .םע אלב ךלמ ןיא
 ידוהי לעש םינוקיתה ינינע לכש ,ע"יז ןירבוקמ 'קה ןרממ תובא תרותב אתיאדכו .תשדוחמ הכולמה
 שנ רב יעב" ק"הוזב 'יאד ד"ע איה הדובעה הנשה שארב לבא ,לולא שדחב םתושעל ךירצ ןקתל
."היליד רבאו רבא לכ לע ה"בוק יכולמאל  

 
 
 
 


