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בסוד המצוות 
 מצוות וריטואלים בספר הזוהר

בקבלת צפת ובחסידות

מצוות פרו ורבו

 
יּה  )זו"ן= יאהדונהי(             ִכיְנּתֵ ִריְך הוּא וּׁשְ א ּבְ ם ִיחוּד קוְּדׁשָ ְלׁשֵ

ְדִחילוּ וְּרִחימוּ  )יאההויהה ( וְּרִחימוּ  וְּדִחילוּ )איההיוהה( ּבִ
ם אות י ואות ה )או"א= אבא ואמא(  ְליֲַחָדא ׁשֵ

אות ו ואות ה )זו"ן= זכר ונקבה(  ּבְ
ִלים )ְיהָֹו-ה( ִיחוָּדא ׁשְ ּבְ

	 .
ְדגַת  ָה וְּרדוּ ִבּ רוּ וְּרבוּ וִּמְלאוּ ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻשׁ בראשית א, כח: ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ַויֹּאֶמר לֶָהם ֱאלִֹהים: ְפּ

ַמִים וְּבָכל ַחיָּה ָהרֶֹמֶשׂת ַעל ָהָאֶרץ. ַהיָּם וְּבעֹוף ַהָשּׁ
ם  ֵפְך ַדּ רוּ וְּרבוּ וִּמְלאוּ ֶאת ָהָאֶרץ.... ו- שֹׁ נָיו ַויֹּאֶמר לֶָהם ְפּ בראשית ט,א- ז: ַוְיָבֶרְך ֱאלֹוִהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ָבּ

ְרצוּ ָבָאֶרץ וְּרבוּ ָבּה. רוּ וְּרבוּ ִשׁ ם ְפּ ֶצלֶם ֱאלִֹהים ָעָשׂה ֶאת ָהָאָדם. ז ְוַאֶתּ י ְבּ ֵפְך ִכּ מֹו ִיָשּׁ ָאָדם ָדּ ָהָאָדם ָבּ

הרמב"ם, ספר המצוות עשה ריב:. 	
 שצונו לפרות ולרבות לכוין לקיום המין, והיא מצות פריה ורביה. והוא אמרו יתעלה 'ואתם פרו ורבו' 

)בראשית ט,ז(.

הרמב"ם, משנה תורה, הלכות אישות פרק ו,ז:. 	
לא יישא אדם עקרה, וזקנה, ואיילונית, וקטנה שאינה ראויה לוולד, אלא אם כן קיים מצות פרייה 

ורבייה, או שהייתה לו אישה אחרת לפרות ולרבות ממנה.

משנה יבמות פרק ח: . 	
ר' נתן אומר בית שמאי אומרים: שני בנים כבניו של משה שנאמר )דברי הימים א כג ( ' ובני משה 

גרשום ואליעזר'.
 בית הלל אומרים: זכר ונקבה שנאמר )בראשית ה( :'זכר ונקבה בראם'.

ר' נתן אומר בית שמאי אומרים זכר ונקבה ובית הלל אומרים או זכר או נקבה.
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תוספתא יבמות  ח,ז  )מהד' ליברמן עמ' 6	(:. 	
רבי עקיבא אומר: כל השופך דמים הרי זה מבטל ]את ה[ דמות שנא' )בראשית ט׳:ו(' שופך דם האדם 

באדם דמו ישפך ]כי בצלם אלהים עשה את האדם[ 
ר' ]א[לעזר עזריה אומר: כל שאינו עוסק בפריה ורביה מבטל את הדמות שנאמר 'כי בצלם אלהים עשה 

את האדם' ואתם פרו ורבו וגו'.
ר' יוחנן משום ר' מאיר: אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישה' – .... לא תוהו בראה 

לשבת יצרה' 

בבלי כתובות ז ע"ב- ח ע"א )ברכת חתנים(:. 6
אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו )=לעצמו( ממנו בנין עדי עד ברוך אתה ה' 

יוצר האדם.

זוהר ח"א יב ע"ב:. 	
ְפִריָּה וְּרִביָּה, ּגֹוֵרם לַּנָָהר ַההוּא ִלְהיֹות נֹוֵבַע  ְתַעּסֵק ּבִ ּמִ ּכָל ִמי ׁשֶ ְפִריָּה וְּרִביָּה. ׁשֶ ית - ְלִהְתַעּסֵק ּבִ ִ ּשׁ ִמְצָוה ׁשִ

ְסקוּ ֵמיָמיו.  ִמיד ְולֹא ִיּפָ ּתָ
ִלים  ים ִמְתּגַּדְ ׁשֹות ְויֹוְצאֹות ֵמאֹותֹו ָהִאילָן, וְּצָבאֹות ַרּבִ מֹות ֲחָדׁשֹות ִמְתַחּדְ ָדִדים. וְּנׁשָ ָכל ַהּצְ ְוַהיָּם ִמְתַמּלֵא ּבְ

ֶרץ נֶֶפׁש ַחיָּה'.  ִים ׁשֶ ְרצוּ ַהּמַ ּכָתוּב (בראשית  א (:'ִיׁשְ מֹות. ֶזהוּ ׁשֶ ְלַמְעלָה ִעם אֹוָתם ַהּנְׁשָ
ָמתֹו לַַחיָּה  ל ִנׁשְ ֶרץ ְוִהְתַרּבוּת ׁשֶ ים ְוׁשֹוְרִצים ׁשֶ ּלֹו ִמְתַרּבִ ִים ׁשֶ ֹוֵפַע ְויֹוֵצא, ְוַהּמַ ּשׁ ִרית ַהּקֶֹדׁש, ַהּנָָהר ׁשֶ זֹו ּבְ

ַהִהיא.
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ר  ָכל ָהעֹולָם. ְוַכֲאׁשֶ ּפֹוְרִחים ְוָטִסים ּבְ ה עֹופֹות ׁשֶ ּמָ ּנְִכנָסֹות לַַחיָּה ַהִהיא, יֹוְצִאים ּכַ מֹות ׁשֶ וְּבאֹוָתן ַהּנְׁשָ
ָמה ַהּזוֹ, ֵמאֹותֹו ָהֵעץ יֹוֵצא ִעּמוֹ.  ּפֹוֵרַח ְויֹוֵצא ִעם ַהּנְׁשָ ָמה יֹוֵצאת ֶאל ָהעֹולָם ַהּזֶה, ָהעֹוף ַההוּא ׁשֶ ַהּנְׁשָ

מֹאל. ִאם הוּא זֹוֶכה - ֵהם ׁשֹוְמִרים אֹותוֹ,  נִַים, ֶאָחד ִמיִָּמין ְוֶאָחד ִמּשְׂ ָמה ׁשְ ָמה וְּנׁשָ ה יֹוְצִאים ִעם ּכָל ְנׁשָ ּמָ ּכַ
י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּה ּלְָך'. ְוִאם לֹא - ֵהם ְמַקְטְרִגים ָעלָיו ]....[ ּכָתוּב (תהלים צא(: 'ּכִ ׁשֶ

ֻמיֹּות,  ּכֹולֶלֶת ֶאת ּכָל ַהּדְ מוּת ׁשֶ ְכיָכֹול ַמְמִעיט ֶאת ַהּדְ ִריָּה וְּרִביָּה, ּכִ ּנְִמנָע ִמּפְ , וִּמי ׁשֶ ָאַמר לוֹ, יֶָפה ָאַמְרּתָ
ָדִדים, ְוָעלָיו ּכָתוּב (ישעיה  ָכל ַהּצְ דֹוׁש ּבְ ִרית ַהּקָ ֵאין ׁשֹוְפִעים ֵמיָמיו, וּפֹוגֵם ֶאת ַהּבְ ְוגֹוֵרם ְלאֹותֹו ַהּנָָהר ׁשֶ

לָל, ְוהוּא  ְרּגֹוד ּכְ ָמתֹו ִנְכנֶֶסת לַּפַ אי- ֶזה לַּגוּף, ְוֵאין ִנׁשְ י ַוּדַ י'. ּבִ ִעים ּבִ ים ַהּפֹׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאנָׁשִ סו( 'ְויְָצאוּ ְוָראוּ ּבְ
ִנְטָרד ֵמאֹותֹו ָהעֹולָם.

בראשית ב,י: . 	
ים. ָעה ָראִשׁ ֵרד ְוָהיָה ְלַאְרָבּ ם ִיָפּ קֹות ֶאת ַהגָּן וִּמָשּׁ ְונָָהּר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשׁ

 
עדן  .1  
נהר  .2  

גן  .3  

דניאל ד': . 	
תֹוְך ָהָאֶרץ ְורוּמֹו ָרב. )ח( גַָּדל ָהִאילָן ְוָחַזק  ִבי: רֹוֶאה ָהִייִתי - ְוִהנֵּה ִאילָן ְבּ ָכּ י ַעל ִמְשׁ ֶחְזיֹונֹות רֹאִשׁ

ְמָצא ֵצל ַחיַּת  יו ִתּ ְחָתּ ל ּבוֹ. ַתּ ֹּ ל ָהָאֶרץ )ט( ָעְפיֹו יֶָפה וִּפְריֹו ַרב, וָּמזֹון לַכ ַמִים וַּמְרֵאהוּ ְלסֹוף ָכּ ְורוּמֹו יִַגּיַע לַָשּׁ
ָשׂר. ל ָבּ ּנוּ ִיּזֹון ָכּ ִמים, וִּמֶמּ ֵרי ַהָשּׁ דְֹרנָה ִצפֳּ ֶׂדה, וַּבֲענָָפיו ָתּ ַהָשּ
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זוהר ח"א השמטות )תיקוני הזוהר(: . 		
מצוה זו לקיים מצות פריה ורבייה. לקיים בן ובת. בגלל שאב- שם י', ואם- שם ה',  בן-  שם ו',  בת- שם 
ה'.  ואב ואם שאין להם בן ובת-  גם י"י לא שורה עליהם. וכך במעשה בראשית אמר: פרו ורבו', 'פרו' -  
מצד ימין, 'ורבו' – מצד שמאל, שבו ברא אלוהים הכל. ו'ברא' )=בן( – זה עמוד האמצע, 'את הארץ' – זו 

השכינה.

אגרת הקודש:. 		
וזהו סוד איש ואישה בסוד דרכי הקבלה הפנימית ואם כן הנא החיבור הוא ענין עילוי גדול כשהוא כפי 
הראוי….. ולא היה מצווה אדון העולם לעשותם ולשום אותם על מקום הקדוש שבכל המקומות שהוא 

על יסוד עמוק מאד.

תיקוני הזוהר ג ע"א . 		
יש בישראל משכילים )מאותם שנאמר בהם: 'והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע'  זה שנקרא ספר הזוהר( 

שיודעים לעבוד לאדונם ולהוציא אזכרות של שמות הקב"ה והשכינה בכוונה ולחבר להם בקול של 
קריאת שמע, בדבור ובתפילה שהם שני שמות יאקדונק"י'. 


