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 לשון יחיד?במדוע  –ה" ו  צ  מ  ל ה  "כ  
 דרור ארליך

 

ל" י-כ  ם ו  אתֶׁ ם וב  יתֶׁ ב  יון ור  ח  ן ת  ע  מ  ֲעׂשֹות ל  רון ל  מ  ש  ּיֹום ת  ָך ה  ו  צ  י מ  ר ָאֹנכ  ה ֲאשֶׁ ו  צ  מ  תה  ם אֶׁ תֶׁ ש  ץ ֲאשֶׁ -ר  ָארֶׁ ע -רה  ב  ש  נ 
םה ֲאֹבֵתיכֶׁ  ." )ח:א(' ל 

"כל המצוה" בלשון יחיד ולא "כל המצוות" בלשון  נכתבהרישא של פסוק זה מעורר קושי לשוני: מדוע 
ההקשר? כיצד יש להבין את פשט הפסוק: האם התורה נקטה לשון יחיד כדי  מצדרבים, כפי שנראה סביר 

למצוות  ביטוי כולל לראות בציווי זהיש שה אחת מסוימת, או ואחת בלבד, ואולי על מצו הולהורות על מצו
בהבנת משמעות כאן אינו מסייע  –"כפשוטו"  –כולן? רש"י, הפותח את פירושו לפסוק במילה אחת בלבד 

 כלל. פרשנים אחרים, כגון ר' אברהם אבן עזרא הפשט אינו ברורשהכתוב, שכן במקרה שלפנינו נראה 
מניחים בפשטות שדברי הפסוק מכוונים למצוות כולן. ואולם אלא קושי הלשוני ב מרחיביםוהרמב"ן, אינם 

והקושי הלשוני  ,מה שנראה לכאורה אנומליה לשונית בפסוקבברצינות רבה  דנובין הפרשנים היו גם מי ש
לים "כל ימייחס למ מהם , שכל אחדהוביל אותם למסקנות במישור הרעיוני. להלן אציג שני כיווני פרשנות

 , ולמרבה הפלא אף מנוגדים זה לזה, ואעמיד אותם בהקשר ההגותי הרלוונטי.אחריםהמצוה" מסרים רעיוניים 
 ביטוי לערכן של מצוות התורה כמכלול –א. "כל המצוה" 

תעשה -ר' יצחק אברבנאל טוען בפירושו על אתר כי הביטוי "כל המצוה" מורה על כל מצוות עשה ולא
תית. לפיכך מתעוררת גם הפרשנות המוסכמת על כל הפרשנים וגם הפרשנות האמ  זאת תורה. לדבריו, שב

השאלה "למה אמר המצות בלשון יחיד אם היתה הכונה על כל המצות". תשובתו של אברבנאל לשאלה זו 
ה היא שלשון היחיד בפסוק באה לבטא את אחדותה של התורה ואת שלמותה כיחידה אחת. מצוות התור

מייצגות מכלול של עניינים המשלימים זה את זה, כשם שאברי הגוף מתקבצים יחד להרכבת הגוף השלם, 
תעשה -האחד. רמ"ח מצוות עשה מקבילות לרמ"ח אברי הגוף המשלימים אדם אחד, ושס"ה מצוות לא

אחד, שהעם הנבחר הוא  הםלעליונותה של האחדות  אחריםמקבילות למספר ימות השנה האחת. ביטויים 
להציג את מצוות התורה כיחידה אחת  פואל. מטרת הפסוק היא א-וכמובן מושג האחדות המוחלטת של הא

 י.קה יתעלה", כנקודת דמיון בין התורה למקורה האלו"להורות על אחדותה כפי המצוֶׁ 
את הקו הפרשני של אברבנאל ממשיך ר' חיים בן עטר בפירושו "אור החיים" ומוסיף לו ממד חשוב 

גע לטבע האנושי. לדידו, קל מאוד להסיט את האדם מעבודת ה'. אדם המקיים כמה ממצוות התורה עלול הנו
מתוך תחושת סיפוק נפשי מקיומן של המצוות שעליהן  םמתוך עצלות גרידא א םשלא לקיים את האחרות, א
יימים את רוב דווקא מצד לומדי תורה המק ,בזמנו התפשט זלזול במצוות קלותשהוא מקפיד. הוא מציין 

וכדי למנוע תפיסות  ,המצוות הן מכלול אחדשנאמר בפסוק "כל המצוה", כדי להדגיש  ועל כגון אלההמצוות. 
שגויות המסתפקות בקיומן למחצה, לשליש ולרביע. הוא מוסיף ומפתח את דימוי הגוף שמצאנו אצל 

על בריאות  משפיער חולה אחד ביוכשם שא ,כך התורה היא אחת ,אברבנאל וטוען כי כשם שהגוף הוא אחד
 עבודת ה' של האדם.ב פוגםוה אחת ומצ םקיו-כך אי ,הגוף כולו

 ה בודדתוביטוי לערכה של מצו –ב. "כל המצוה" 
ר' שלמה אפרים מלונטשיץ מציע בפירושו "כלי יקר" כיוון אחר של פרשנות לקושי הלשוני שבפסוק. לדבריו, 

אלא פשוטו  ,ן היא מתכוונת ללמדנו מסר הנוגע לכלל המצוותכאשר התורה נוקטת לשון "כל המצוה" אי

                                                 
  מחלקה לפילוסופיהב מרצה ד"ר דרור ארליך. 
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וה מסוימת אלא לכאורה לכל אחת ממצוות התורה בפני עצמה. ואך לא למצ ,ה אחת בודדתולמצו –כמשמעו 
ככלל: "ונקט המצוה האדם כפרט ועבור העולם  עבורוה אחת ופסוק זה מלמד שיש ערך רב גם לקיומה של מצ

ן'אפילו שמירת מצוה אחת כתיקונה גורמת בלשון יחיד לומר לך ש ע  מ  יון ל  ח   ."(ל' ה:' )דבת 
 ג. ההקשר ההגותי

 (:.)סנהדרין קיא כיווני פרשנות נגדיים אלה מייצגים את שני צדדיה של מחלוקת אמוראיםשנראה 
ֵכן" ש   ל  אֹול נ פ  ה ש  יב  ח  ר  יה  ל  ב  יה  ל  ה פ  ֲער  חוק  לולמי שמשייר אפי ישקליש ה:יד(. אמר ר '" )ישֹחק-ּה ופ 

(, אלא דבריך אלה אינם לרצונו של הקב"ה=) יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי בירמר אחד, א
  ."אפילו לא למד אלא חוק אחד

ריש לקיש מציג תפיסה הרואה בתורה מכלול אחד שקיומו הראוי מותנה בהכרח בקיום כל אחד ואחד 
ל אבדלעיל.  נהפרשנות הראשושבכיוון ל דומהתפיסה זו  .ת דינה אבדוןה אחוממרכיביו, ועל כן השמטת מצו

של התורה השלמה, כמו ה ממצוות התורה מרכיב בעל חשיבות ור' יוחנן מייצג תפיסה הרואה בכל מצו
מעשה בעל ערך עצמי, שדי בו כדי להסיר מן  –וה אחת בלבד וגם אם מדובר במצ –ה וובקיומה של כל מצו
 ." לעילדברי ר' יוחנן מוצגים במפורש כאסמכתא לפרשנותו של בעל ה"כלי יקר .בדוןהאדם את עונש הא

 חה: בהנכךקרים" לר' יוסף אלבו )מאמר ג, פרק כט( מנוסחים הבדלי הגישות שלפנינו יב"ספר הע       
להית -אם התורה הזאת הא"נשאלת השאלה  ,שתכלית התורה היא להוביל את האדם אל שלמותו האנושית

, דהיינו האם השלמות האנושית ניתנת להשגה רק על ידי קיום מצוות "נת שלמות בכללה או בחלקיהנות
 ? התורה כולן או אף על ידי קיום חלקים מהן

בוחן את שתי החלופות כפי שהן משתקפות במחלוקת האמוראים דלעיל: מחד גיסא נראה  ר' יוסף אלבו       
 הדעת נותנתהמצוות יכול אדם להגיע לשלמותו, אין  מקצתשל הצדק עם ריש לקיש, משום שאם בקיומן ש

שאינו  ,מאידך גיסא, בהתחשב בטבעו האנושי של האדם .ל יטריח אותנו לקיים מצוות רבות נוספות-שהא
 ישלא יוכל א ,בלא חטא כלל, אם מקבלים את עמדת ריש לקיש ,מצוותמלא של מסוגל להגיע למצב של קיום 

שית, ואף ייווצר מצב פרדוקסלי שלפיו תהיה התורה עצמה המכשול העיקרי בדרכו להשיג את שלמותו האנו
 להשגת מטרה זו.

יגדיל את מעלתו בחיי העולם כך מסקנת דיונו של אלבו היא שאמנם ככל שיקיים האדם מצוות רבות 
זה הכרחי מצוות נועד להקנות לבני האדם דרכים שונות להשגת השלמות האנושית, ואין ההבא, אולם ריבוי 

אלבו, יכול אדם  כדבריוה אחת כהלכתה, ולקיים את התורה כמכלול כדי להשיגה. אדרבה, גם בקיומה של מצ
ת בין בני האדם לא רק ולהגיע לשלמותו. דומה כי לפנינו הטרמה של רעיון מודרני למדיי המזהה את השונ

כרלוונטית  שונותומכיר ב ,אישיותםבפרצופיהם או בדעותיהם אלא גם בכישוריהם, בתכונותיהם הנפשיות וב
הגדלת  –זיקתו הייחודית של כל אדם לקיום תורה ומצוות. ריבוי המצוות לפי אלבו אינו רק עניין כמותי ב

אלא גם איכותי, דהיינו הצגת "דרכים  –ה אחת כהלכתה וההסתברות שכל אדם מישראל יקיים לפחות מצו
 .השלמות האנושיתל ולהשיג על ידי כך את -ת עבודת האמתחלפים", אפשרויות שונות, להוציא לפועל א


