
 

 

ה  ה ּוְרִביָּ  ִמְצַות ְפִריָּ

 Mitzva 1: To have children 

The world should be settled 

 

)ְבֵראִשית א כח( ֱאַמר:  נֶׁ ה, שֶׁ ּוְרִביָּ ה  ְפִריָּ ִמְצַות  ְוִהיא  ֵשה ַאַחת,  ִמְצַות עָּ ּה  ם   ְבֵראִשית ֵיש בָּ ְך ֹאתָּ רֶׁ ַוְיבָּ

ם ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו  הֶׁ ר לָּ   .ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶׁ

The Reason 

ֵפץ ְבִישּּׁובֹו, ְכִדְכִתיב: ) רּוְך הּוא חָּ ם בָּ ַהשֵּׁ ב, שֶׁ ם ֵמֻישָּּׁ עֹולָּ ה הָּ ִיְהיֶׁ ה זֹו, ְכֵדי שֶׁ ְרֵשי ִמְצוָּ הּו מה יח( ִמשָּּׁ ְיַשְעיָּ

ת ְיצָּ  בֶׁ שֶׁ ּה לֶׁ אָּ ם  ֹלא תֹהּו ְברָּ דָּ ם, ִכי ִלְבֵני אָּ עֹולָּ ל ַהִמְצוֹות בָּ ּה ִמְתַקְימֹות כָּ תָּ ְבִסבָּ ה שֶׁ ה ְגדֹולָּ ּה ְוִהיא ִמְצוָּ רָּ

ֵרת.  ִנְתנּו ְוֹלא ְלַמְלֲאֵכי ַהשָּּׁ

The Laws 

ֵטר, ּוֵמֵאיז ה לֹו ְוִיפָּ ִנים ִיְהיֶׁ ה בָּ ּה, ְוַכמָּ ם ַלֲעֹסק בָּ דָּ ב אָּ ַתי ַחיָּ ה, מָּ זֹו,  ִדיֵני ַהִמְצוָּ טּור ְבִעְסקֹו בָּ ֹו ִמְצוֹות הּוא פָּ

כֹות )ַדף טז, א(.  ב, ב( ּוִבְברָּ ק ו' )ַדף סא, ב ְוסָּ רֶׁ מֹות ְבפֶׁ ִרים ַבְיבָּ יהָּ ְמֹבאָּ טֶׁ ר ְפרָּ תֶׁ  ְויֶׁ

ּה, ְוהּוא ַה   אּוי לָּ הּוא רָּ ּה ִמשֶּׁׁ ם ְלִהְשַתֵדל בָּ דָּ ב אָּ ל ְזַמן ְוַחיָּ קֹום ּוְבכָּ ל מָּ ת ְבכָּ גֶׁ ִמים ַז''ל  ְונֹוהֶׁ ְתנּו ֲחכָּ נָּ ְזַמן שֶׁ

ה.  א ִאשָּּׁ בֹות פ''ה מכ''א( ִלשָּּׁ  )אָּ
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ה ְבַעְצמ ַמְראֶׁ דֹול ְמֹאד, שֶׁ ְנשֹו גָּ ה ְועָּ שֶׁ ּה ִבֵטל עָּ ִשים, ְוַהְמַבְטלָּ ת ַעל ַהנָּ לֶׁ ּה ֻמטֶׁ ה זֹו ֵאינָּ ה  ּוִמְצוָּ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ֹו שֶׁ

ב ע ם ְלַישֵּׁ ץ ַהשֵּׁ מֹו ְלַהְשִלים ֵחפֶׁ  .ֹולָּ

 

ה ִמ   ְצַות ִמלָּ
Mitzva 2: Circumcision 

The Jewish body is unique 

It’s in our hands to make ourselves complete 

 

ר ִתְש  ֱאַמר )ְבֵראִשית יז י( ֹזאת ְבִריִתי ֲאשֶׁ נֶׁ ה, שֶׁ ּה ִמְצַות ֲעֵשה ַאַחת, ְוִהיא ִמְצַות ִמלָּ ש בָּ ְמרּו  ְלָך ְלָך יֶׁ

ה ִכי ַתְזִריַע, ִדְכִת  ר ִאשָּּׁ ה ְבֵסדֶׁ ר. ְוִנְכְפלָּ כָּ ל זָּ ם כָּ כֶׁ יָך ִהמֹול לָּ ם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ א יב ג(,  ֵביִני ּוֵביֵניכֶׁ יב )ַוִיְקרָּ

לְ  ן  ְוֻכלָּ ה,  ַבתֹורָּ ַהְרֵבה  ִבְמקֹומֹות  ִנְכְפלּו  ִמְצֹות  ְוַהְרֵבה  תֹו.  ְרלָּ עָּ ְבַשר  ִימֹול  ִמיִני  ַהשְּׁ ְכמֹו  ּוַביֹום  ְך  צֹרֶׁ

ה ַהְמַחפָּ ה  ְרלָּ עָּ הָּ חֹוְתִכין  זֹו, הּוא שֶׁ ה  ִמְצוָּ ן  ְוִעְניָּ ַז''ל.  ֵמינּו  ֲחכָּ ֵפְרשּום  ַרְך    שֶׁ ְקרּום  ּופֹוְרִעין  ה  ַהְגִויָּ ֹראש 

ַתְשלּום צּו  ַלְמִביִנים שֶׁ דּוַע  ַכיָּ ר,  ֵאבָּ ְבאֹותֹו  ה שֶׁ רָּ ֲעטָּ ה ֹראש הָּ ִתְתַגלֶׁ ְכֵדי שֶׁ ה,  נָּ ה ִממֶׁ ְלַמטָּ ם  שֶׁ דָּ אָּ ַרת הָּ

ת בֹו.   פֶׁ ִהיא תֹוסֶׁ ה, שֶׁ ְרלָּ ּה עָּ נּו אֹותָּ ִסיר ִממֶׁ  ְבהָּ

The Reason 

א ַעל ְשמֹו, אֹו  ר ִהְבִדיל ִלְהיֹות ִנְקרָּ ם ֲאשֶׁ עָּ ַרְך ִלְקבַֹע בָּ ם ִיְתבָּ ה ַהשֵּׁ צָּ רָּ ה זֹו, ְלִפי שֶׁ ְרֵשי ִמְצוָּ בּוַע  ִמשָּּׁ ת קָּ

ם ְבצּוַרת ַנְפשֹו  ִלים ֵמהֶׁ ֵהם ֻמְבדָּ ם, ְכמֹו שֶׁ ַעִמים ְבצּוַרת גּופָּ ַאר הָּ ם ִמשְּׁ ם, ְלַהְבִדילָּ ם  ְבגּופָּ אָּ ר מֹוצָּ ם, ֲאשֶׁ תָּ

יֵ  ה ְלִקיּום ַהִמין, ִמְלַבד שֶׁ הּוא ִסבָּ ב, ְלִפי שֶׁ הָּ ְבֵדל ְבֻגַלת ַהזָּ ה. ְוִנְקַבע ַההֶׁ וָּ נּו שָּ ם ֵאינֶׁ אָּ ש בֹו ַתְשלּום  ּומּובָּ

ַרְך ְלַהְש  ם ִיְתבָּ ֵפץ ַהשֵּׁ ר חָּ ם ַהִנְבחָּ עָּ ַמְרנּו. ְוהָּ אָּ ה צּוַרת ַהגּוף, ְכמֹו שֶׁ מָּ ה ִלְהיֹות ַהַהְשלָּ צָּ תֹו, ְורָּ ִלים ְתכּונָּ

דֹו, ֵכן ְב  ר ַתְשלּום צּוַרת גּופֹו ַעל יָּ יו ִכי ַכֲאשֶׁ ן, ְלַרֵמז ֵאלָּ טֶׁ ֵלם ִמבֶׁ אֹו שָּ ם ְוֹלא ְברָּ דָּ אָּ דֹו ְלַהְשִלים  ַעל ְיֵדי הָּ יָּ

יו.   ְכֵשר ְפֻעלֹותָּ  צּוַרת ַנְפשֹו ְבהֶׁ

The Laws 

ְפ ִדיֵני ַהִמ  ְיַלְדתֹו ַהשִּׁ ד ְכַנֲעִני שֶׁ בֶׁ ִדים, ְיִליד ַבִית )עֶׁ ֲעבָּ ת ִמַלת ַהְקַטִנים, ְוֵכן ִמַלת הָּ לֶׁ ה ַעל ִמי ֻמטֶׁ ה  ְצוָּ חָּ

ה ּוְבֵאיזֶׁ ם  ֵביֵניהֶׁ שֶׁ ְוַהִחלּוק  נֹוַלד(,  ִמשֶּׁׁ ַקְנאֹו  שֶׁ ְכַנֲעִני  ד  בֶׁ עֶׁ )ִפי'  ף  סֶׁ כֶׁ ּוִמְקַנת  ֵאל(  ִיְשרָּ דֹוִחין    ְבֵבית  ן  ִעְניָּ

ִרי יהָּ ְמֹבאָּ טֶׁ ר ְפרָּ תֶׁ ִמים, ְויֶׁ ה יָּ מֹונָּ תֹו יֹוֵתר ִמשְּׁ ן ַמְשִהין ִמלָּ טָּ ה קָּ ת ְויֹום טֹוב, ְוֵאיזֶׁ ּה ַשבָּ ק י''ט ִבְשִבילָּ רֶׁ ם ְבפֶׁ

ֵאר ִכי   ת ִנְתבָּ ם ְבַשבָּ מֹות )ַדף עא, א(. ְושָּ ק ד' ִמְיבָּ רֶׁ ת )ַדף קלז, ב( ּוְבפֶׁ בָּ ה ְייָּ ִמשַּׁ רּוְך ַאתָּ ֵרְך בָּ ַהַמל ְמבָּ

קֹו ִדין ְבמָּ ַוֲאִבי ַהֵבן אֹו ֵבית  ה.  ְוִצּוָּנּו ַעל ַהִמילָּ יו  נּו ְבִמְצֹותָּ ר ִקְדשָּ ם ֲאשֶׁ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ב  ֱאֹלֵהינּו מֶׁ ֵאין אָּ ם שֶׁ

נּו   ר ִקְדשָּ ם, ֲאשֶׁ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ , ֱאֹלֵהינּו מֶׁ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְרִכין בָּ ם  ְמבָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ְוִצּוָּנּו ְלַהְכִניסֹו ִבְבִריתֹו שֶׁ ְבִמְצֹותָּ

ה ּוְלַמֲעִשים טֹו  ה ּוְלֻחפָּ ֵאל ְלתֹורָּ ה ִלְבִרית, ֵכן ְיַזֵכהּו הָּ כָּ זָּ ם עֹוִנין, ְכֵשם שֶׁ עֹוְמִדים שָּ ִבינּו. ְוהָּ  ִבים. אָּ



קֹום ּו  ל מָּ ת ְבכָּ גֶׁ ן,ְונֹוהֶׁ בֹות ְבִמַלת ְבֵניהֶׁ ִשים ַחיָּ ל ְזַמן. ְוֵאין ַהנָּ ב.   ְבכָּ ֵאין אָּ קֹום שֶׁ ב, אֹו ֵבית ִדין ְבמָּ אָּ א הָּ לָּ אֶׁ

חָּ  ה ְויֹום אֶׁ נָּ ְשֵרה שָּ הּוא ְשֹלש עֶׁ ִשין, שֶׁ ִהִגיַע ִלְכַלל ֳענָּ ה זֹו ְוֹלא ַמל ַעְצמֹו ִמשֶּׁׁ עֹוֵבר ַעל ִמְצוָּ ל יֹום  ְוהָּ ד ]ְבכָּ

ב כָּ  ֵרל, ְבֵמִזיד[ ַחיָּ מּול ַעְצמֹו ְמַבֵטל ִמְצַות ֲעֵשה. ְוִאם ֵמת ְוהּוא עָּ ִיְגַדל, ְוֹלא יָּ יו ִמשֶּׁׁ לָּ ַיֲעֹבר עָּ ל  שֶׁ ֵרת. ֲאבָּ

ֵרת ְבִמיַלת ְבנֹו  ב ִחיּוב כָּ אָּ עֹוֵבר ַעל ִמְצַות ֲעֵשה. ְוֵא ֵאין לָּ א שֶׁ לָּ ִבין ַעל  , אֶׁ ַחיָּ ה ִמְצַות ֲעֵשה שֶׁ ל ַהתֹורָּ ין ְבכָּ

ֵרת ּה כָּ ַסח. ִבטּולָּ  , ִכי ִאם זֹו ּוְשִחיַטת ַהפֶׁ

 

ֹּלא  ֱאכֹל   שֶׁ ה ִגיד    לֶׁ שֶׁ  ַהנָּ

Mitzva 3: Not to eat the sciatic nerve 

The Jewish People will persevere 

 

ַרת ִגיד   ה ַאַחת, ְוִהיא ַאְזהָּ ּה ִמְצַות ֹלא ַתֲעשֶׁ ֱאַמר: )ְבֵראִשית לב לג(ְוִיְשַלח ַיֲעֹקב ֵיש בָּ נֶׁ ה, שֶׁ שֶׁ ַעל   ַהנָּ

ה שֶׁ ת ִגיד ַהנָּ ֵאל אֶׁ  .ֵכן ֹלא ֹיאְכלּו ְבֵני ִיְשרָּ

ִנים ִמלֶׁ  ִעים ַהבָּ ב, ִנְמנָּ ה ְבאָּ ר זֶׁ בָּ ֵאַרע דָּ ְך ִספּור, ְכלֹוַמר ִמְפֵני שֶׁ רֶׁ ֱאַמר ַעל דֶׁ ִאי ֹלא ֹיאְכלּו ֹלא נֶׁ ֱאכֹל  ְוהָּ

לָּ  ֹּלא ֹיאְכלּוהּו.  אֹותֹו ִהִגיד, אֶׁ ַרְך שֶׁ ם ִיְתבָּ ַרת ַהשֵּׁ  א ַאְזהָּ

The Reason 

לּות ִמיָּ  רֹות ַרבֹות ְבגָּ ִיְסְבלּו צָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ ֵאל, שֶׁ ז ְלִיְשרָּ מֶׁ ה רֶׁ ִתְהיֶׁ ה זֹו, ְכֵדי שֶׁ ְרֵשי ִמְצוָּ ד  ִמשָּּׁ ַעִמים ּוִמיָּ ד הָּ

ֹּלא ְיַאְבדּו  ו, ִיְהיּו ְבטּוִחים שֶׁ ד ַצר. ְבֵני ֵעשָּ ֵלם ִמיָּ ם גֹוֵאל ְוִיְגאָּ הֶׁ ֹבא לָּ ם, ַויָּ ם ּוְשמָּ ם ַיֲעֹמד ַזְרעָּ א ְלעֹולָּ לָּ , אֶׁ

ם.  ם ְלעֹולָּ תָּ ם ּוְבִצְדקָּ תָּ ֱאמּונָּ ה ְלִזְכרֹון, ַיַעְמדּו בֶׁ ִתְהיֶׁ ה שֶׁ ה ַעל ַיד ַהִמְצוָּ ן זֶׁ ִמיד ִעְניָּ ם תָּ  ּוְבִזְכרָּ

ְך ַמְלאָּ אֹותֹו  ְלִפי שֶׁ ה הּוא  זֶׁ ז  מֶׁ ה    ְורֶׁ צָּ רָּ ו,  ֵעשָּ ל  רֹו שֶׁ ה שָּ יָּ הָּ ה שֶׁ לָּ ְבַקבָּ א  בָּ ִבינּו, שֶׁ אָּ ַיֲעֹקב  ִעם  ִנְלַחם  שֶׁ

ו ְמַצֵער  ַרע ֵעשָּ ֵרְך. ְוֵכן זֶׁ כֹול לֹו, ְוִצֲערּו ִבְנִגיַעת ַהיָּ ם הּוא ְוַזְרעֹו ְוֹלא יָּ עֹולָּ רֹו ְלַיֲעֹקב ִמן הָּ ַרע ַיֲעֹקב,    ַלֲעקָּ ְלזֶׁ

ה לָּ  אֹותֹו ְונֹוַשע ִמן ַהַצַער, ֵכן  ּוְלַבּסֹוף ִתְהיֶׁ ש ְלַרפָּ מֶׁ ה לֹו ַהשֶּׁׁ ְרחָּ זָּ ב שֶׁ ִצינּו ְבאָּ מָּ ם. ּוְכמֹו שֶׁ ה ֵמהֶׁ ם ְתשּועָּ הֶׁ

ן.  מָּ ֵמינּו, אָּ ה ְביָּ נּו ִבְמֵהרָּ לֶׁ נּו ִמַצֲעֵרנּו ְוִיְגאָּ ִשיַח ִויַרְפאֶׁ ל מָּ ש שֶׁ מֶׁ  ִיְזַרח לֹו ַהשֶּׁׁ

 The Laws 

ה זֹו  ן   ִדיֵני ַהִמְצוָּ ֱאמָּ ה נֹוֵהג, ּוִמי נֶׁ יו, ּוְבִאי זֹו ְבֵהמָּ ִבים ְלַחֵטט ַאֲחרָּ נּו ַחיָּ אָּ טּוט שֶׁ חָּ סּור, ְוהֶׁ אָּ ַמהּו ַהִגיד הָּ

ל ְזַמן, קֹום ּוְבכָּ ל מָּ ה זֹו ְבכָּ ת ִמְצוָּ גֶׁ ִלין )פט, ב(. ְונֹוהֶׁ ק ז' ְמחָּ רֶׁ ִרים ְבפֶׁ יהָּ ְמֹבאָּ טֶׁ ר ְפרָּ תֶׁ ִרים    ַעל ִנקּורֹו ְויֶׁ ִבְזכָּ

שֶׁ ּו  ַכַזִית ַמִגיד ַהנָּ ַכל  אָּ חֹות ִמַכַזִית אֹו שֶׁ ד, ֲאִפלּו הּוא פָּ חָּ ַכל ִגיד אֶׁ ְואָּ יהָּ  לֶׁ עֹוֵבר עָּ ְוהָּ דֹול,  ַבְנֵקבֹות.  ה גָּ

ה  .לֹוקֶׁ

 


