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1. DEVARIM 8:1 – YOU SHOULD OBSERVE “KOL HAMITZVA” THAT I AM COMMANDING YOU 
 

 ןּויְחִּת ןַעַמְל תֹוׂשֲעַל ןּורְמְשִּת םֹוּיַה 5ְוַצְמ יִכֹנָא רֶשֲא הָוְצִמַה לָּכ
 :םֶכיֵתֹבֲאַל 'ה עַּבְשִנ רֶשֲא ץֶרָאָה תֶא םֶּתְשִריִו םֶתאָבּו םֶתיִבְרּו

 

You shall faithfully observe all the instruction that I command you today, that you may thrive and 
increase and be able to possess the land that God promised on oath to your fathers. 
 
2. CHIZKUNI – WHAT DOES IT MEAN WHEN IT SAYS “ALL THE MITZVA”? WHICH MITZVA? 
 

 ... יאק "דומחת אל"א "הוצמה לכ"
 

[When he said] "All the commandment" [Moses was especially] referring to the commandment not to 
covet [the gold of the idolatries mentioned in verse 25 of the previous chapter.] 
 
3. DAAT ZEKEINIM MI’BAALEI TOSAFOT – FINISH WHAT YOU STARTED! 
 

 הוצמב ליחתמה לכו רומג 'יפ "קורמ ול םירמוא הוצמב ליחתמה" ל"זח ורמא ןכו .הלכ התוא רומג ,הוצמב תלחתה םא
 ףסוי תומצע תא השמ חקיו רמאנש ףסוי לש ונורא תוצמב ליחתהש השממ ןל אנמ הרמוג םש לע תארקנ הרמוג רחאו
 ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו 'אנש םמש לע תארקנ ךכיפל והוסינכה לארשי אלא ץראל ןסינכה אלש הרמג אלו
 רבוק הרמוג וניאו הוצמב ליחתהש ימ לכ יאני 'ר רמא דועו .השמ הלעה רשא ביתכ אלו םכשב ורבק םירצממ לארשי

 םהל רמא איצומה תכרב ךרבלו תפה לע סורפל ובשי וניחא תא גורהנ יכ עצב המ רמאנש הדוהימ ןל אנמ וינבו ותשא
 הוצמה רמג אלו ויחא ועמשיו ביתכו םילאעמשיל ונרכמנו וכל אלא 'ה ץאנ ךרב עצובו ןיכרבמו וניחא תא ןיגרוה ונא
 ביתכ ךכל הלכ תא רומגי הוצמב םדא ליחתישכ ךכל וינב ןנואו רעו הדוהי תשא עוש תב תמתו ביתכ ךכל ירמגל וליצהל
 :הוצמה לכ
 

[The word “kol” should not be translated as “all,” i.e. each and every, but rather as “the whole 
commandment.”] Once you have begun to fulfill a commandment you must complete what you have 
undertaken. This rule has been spelled out specifically (Talmud Yerushalmi, Rosh Hashanah 1:8) “when 
someone has commenced performing a commandment he is told to complete it.” But if someone 
commences performing a commandment and it is then completed by someone else, the last person - 
the one who completed it – gets the credit for having performed it. The source of this ruling is Moses 
who had commenced the commandment of transferring Joseph’s remains to the Land of Israel (Ex. 
13:19) but who could not complete the job as he never crossed the Jordan [into Israel]. The credit for 
burying his remains in the land of Israel is therefore given to the Jewish people, as it says (Josh. 24:32): 

םכשב ורבק םירצממ לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו  - “and the Children of Israel buried Joseph’s 
remains which they had brought with them from Egypt, and they were interred in the city of 
Shechem.” It does not say: השמ הלעה רשא  - “that Moses had brought.”  
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Furthermore, R. Yannai says (Sotah 13), if someone commences a commandment but fails to complete 
it [not by circumstances beyond his control], he will wind up burying his wife and his children. He adds 
that we know this from Yehudah who said (Gen. 37:26): וניחא תא גורהנ יכ עצב המ  - “what profit is there 
in killing our brother Joseph.” Instead of saving Joseph, the brothers sat down to eat their meal and 
make the blessing over bread. Yehudah said that they could not say blessings to God while planning to 
commit murder of their brother, rather let us sell him to the Ismaelites. And it says that the brothers 
listened, but they did not complete the mitzva and save their brother. Therefore it says (Gen. 38:12) 

הדוהי תשא עוש תב תמתו  – “Yehuda’s wife Bat-Shua died” as well as Er and Onan his sons. Which is why 
when a person begins a mitzva they should complete it, and this is what Moses meant when he said 
“kol hamitzva” - “the whole commandment.”  
 
4. OHR HACHAIM –  
 

 ,הוצמה לכ 'ול רוזחל םוקמ המו םתישעו םתרמשו ןועמשת בקע רמא רבכ אלה דועו ,תאז איה הוצמ המ תעדל ךירצ
 תאצלו 'ה תדובעב טיעמהל םלוס אוהו ,לודגכ ןטקכ םעתי דחא חור יכ םדא ינב תובלב ליכשה השמ שיאה ןה ןכא
 'ה תוצמ לכמ תחאב וקיזחי םא םג המו הנאובת רשאמ 'ג וא 'ב 'ה תוצממ םדאה תושעב יכ אוהו ,םייחה ךרדמ
 המכו המכ םדיב ויהי םא םג המו ,םדיל םיאבה תוצמה ראשב לצעתהל הער הדלוה םהב דלוי תוזירזבו תודימתב
 תולקה תוצמה תוזבהל 'ה תרותב םיכלוהה בלב טרפבו הז עגנ השפ דואמ המו ,תוצמהמ תצקב םשפנ אלמתש תוצמהמ
 םתונוגי הבריו םדובכ טעמיו םישנאה ירוסי בבוסה אוה הזו ,'וכו תוצמה בור םימייקמו הרות ידמול םהש םתוארב
 לע הוצו תחא הוצמל הרותה תוללכל סחי הוצמה לכ רמאו ויתוחכותב 'ה איבנ אב הזל רשאו ,שיא חשיו םדא לפשיו
 .רכזנה ןויגשב העטי לבל הלוכ
 

Precisely which commandment is Moses talking about? Besides, had he not already spoken about the 
need to perform all the commandments in verse 12 of the last chapter םיִטָפְשִמַה תֵא ןּועְמְשִת בֶקֵע הָיָהְו 

םָתֹא םֶתיִשֲעַו םֶתְרַמְשּו הֶלֵאָה ? What reason was there to repeat the same thing again at this point? [The 
answer is that] Moses was a clever psychologist, familiar with the workings of the human mind and 
psyche. He realised that there is a built-in tendency in us to become progressively more lax in our 
observance, especially if we have performed a number of commandments meticulously and have 
chosen to perform one or two commandments with special attention to all its details. Once one has 
done this one is apt to look upon oneself as a pretty good Jew and one tends to be less punctilious with 
the performance of other commandments. People who are preoccupied with Torah study, for example, 
have a tendency to pat themselves on the back and to disregard some of the other commandments 
which they view as being of minor significance. Such neglect is bound to result in such people suffering 
various kinds of afflictions, such as they may experience others not showing them the respect which 
they feel is their due, etc. Moses therefore cautions each and every one of us not to forget to perform 
the “whole” (range) of God's commandments. The only effective way Moses found to bring this point 
across to us was by describing all of the 613 commandments as one single commandment, i.e. “kol 
hamitzva”.  
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5. MALBIM – WHY DO WE HAVE SO MANY MITZVOS? 
 

 ףיסוה המל ,םתומלש גישהל םיקיפסמ ויה םהו תווצמ 'ז קר הוצ חנלו םדאלש וניארש ירחא בל ימכח ורקח רבכ הנה
 םהל אהיש ידכ הזש םימכחה תצקמ ורמאי כ"עו ?הלודג רתוי הדובעב קר םתומלש וגישי אל םה ולאכ ,ג"ירת לארשיל
 ינולפ םס וא ינולפ םס חק רמוא רחא אפורו ,הלוחל ינולפ םס תחא האופר ןתונש אפורכ ,תומלשה גישהל רתוי לקנב
 השע 'ה רמא אל יכ ,לשמנל המוד לשמה ןיא םלוא .םימסה רתי אצמי ןושארה םס אצמי אל םאש רתוי לקה ינשה הזש
 ינב תוצמ 'ז י"ע התוא וגישה הלחתש ,תומלשה תגשה םהילע דיבכה כ"או .םלכ םתושעל הוצ קר ,ינולפ וא ינולפ הוצמ
  !הדובע םהילע ףיסוה כ"חאו חנ
 

 םייחלו ז"העה ייחל תומלש קר ויהש ,נ"ב תוצמ 'ז י"ע םיגישמ ויהש תומלשה המוד וניאש הזב הבושתה םלוא
 היה הזב םגו .תיהלא הלעמו יחצנ רשא םייח גישהל אוה הרותה תוצמ םויק י"ע וגישיש תומלשה כ"אשמ ,םייסומנה
 תנכומה ץרא איהש רתוי תומלש וגישי י"אב רשאבש ,ץראב תויולתה תוצמב ובייחתנ י"אבש ,ל"ח ןיבו י"א ןיב קוליח
 הלודג רתוי הלעמל םדא הלעיש לכש ,הלודג רתוי הדובע םיכירצ הלא תולעמ גישהלו ... הניכשה תוקבדתהלו האובנל
 םכל יתתנש בושחת לב ל"ר "תושעל ןורמשת םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ" א"זעו .הלודג רתוי הדובע דובעל ךירצ
 ,כ"עו .םלכ תא םייקל התא ךירצ יכ ,ינולפ םס וא ינולפ םס חק רמואש אפורכ תחא הוצמ ךל רחבתש ידכ תוצמה יובר
.הזב הז םירושק םלכ יכ ,תחא הוצמ ויה ולאכ םידחאתמ םה תווצמה לכש דיחי ןושלב "הוצמ" םש רמא  

 
6. NESIVOS SHOLOM – THE IMPORTANCE OF “DECHILU URECHIMU” 
 

 םייקמ ידוהיש תווצמו הרותש ק"הוזב אתיאדכו ,הוצמה םויק לש תובבלה תובוחב ,הוצמב תומלשה ןינע שרפל שי דוע
 םירודיהה לכב תווצמו הרות םייקי ידוהיש ןכתי וליפאו .אליעל תחרפ אל )האריו הבהאב( "ומיחרו וליחד" אלב
 ימ שיש ,םדאה ףוגל לשמ רבד לע אוהו .אליעל תחרפ אלו תומלש הזב ןיא כ"או האריו הבהא ילב לבא םיקודקדהו

 עורגה ךא ,םירחא םירבאב םירומח תוחפ שיו ,םהב היולת המשנהש םירבאב םירומח םימומ שי .ל"חר םומ לעב אוהש
 שיד ,תווצמב םג ךכ .אליטק ארבג תניחבב אוה ,תילכתב םימלש וידיג ה"סשו וירבא ח"מרש ףאש ,ילכש םומ אוה לכמ
 םירודיהה לכב הוצמה םייקמ םא ףאו ,רסח רקיעה ירה האריו הבהא אלב הז רשאכ ךא ,תווצמב ןורסחו םומ תניחב
 םייקש תווצמב ,םהב שייבתמ והירה וייחב תווצמ הברה השע םא םג ןוילעה םלועל הלוע םדא רשאכו .אליעל תחרפ אל
 לכ םייקי ידוהיש דחוימ יוויצב התויצ הרותהש ,"הוצמה לכ" ורמוא ללכב כ"ג והזו .םימוגפ םהש ינפמ ,דמלש הרותבו

 .םימוגפ ויהי אלו ,ומיחרו וליחדב ,התומלשב הוצמ
 
 


