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ÔÂÈÚ¯‰: השער לאושר.  

¯Â˜Ó‰:  פרקים 8(שיר השירים(.  

    .מעלותהשירי            

 ).ו"תהלים קכ(' בשוב ה  .א
 ).ח"תהילים קכ(אשתך כגפן פוריה ... אשרי  .ב
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 ãò éãò ïéðá- øùåà  
  

¯Â˜Ó‰:  פרקים 8(שיר השירים(,     

    .מעלותהשירי            

 ).ו"הלים קכת(' בשוב ה. א
  ).ח"תהילים קכ(אשתך כגפן פוריה ... אשרי  .ג

ÔÂÈÚ¯‰: השער לאושר.  

Ì‚„‰: גג  .דרכו נכנסים אל עולם האושר ,שני עמודים גדולים יוצרים פתח

הגג מסמל את האחדות . י שני עמודים ענקיים ויציבים"אחד חזק נתמך ע

. מצא ביניהםשנ" é -ä"והאחדות הזאת זוכה לאור של שם , שבין שני בני הזוג

ידוע שבאיש יש . "שכינה ביניהם -  זכו, איש ואשה" )א, סוטה יז(מר כפי שנא

  ".é -ä"וחיבור ביניהם מהווה את השם  ,'äובאשה יש אות  'éאות 

אשר חיים בהרמוניה , אין שמחה גדולה כמו החיבור של איש ואשה

כן אפשר לראות במסגרת הגג את  .ויוצרים שלמות ,ובשותפות מלאה

   ".שמח תשמח"יטוי הב

מוצאים כי המסגרת בנויה , בנויה מסגרת הגג מיליםכאשר סופרים מכמה 

  ".é -ä"את שם החיבור שם  ותהמסמל ,מילים 15-מ

וכן נמצא כי . כי באמצעות השלום מגיע השפע, האידיאל הוא השלום

בקצה (הברכה וסוף , "ש"מתחילה באות ..." מח תשמחù"התחלת הברכה 

 'מ- ו' ן שתי  האותיות שבי. "ם"מסתיים באות " íבגן עדן מקד"... ) השמאלי

". ù åì í" מילהביחד יוצרים את היוצרים , "åì" ןאותיות שה 36יש בדיוק 

עזר  åìלוקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה - א' ויאמר ה"רומז לפסוק " לו"

  ).פירוט במקום אחר(סמל לאור  ו הוא"לוכן , )ח"י' בראשית ב( "כנגדו
  

äáéúëä ïååéë  
המבטא  ,הוא מלמעלה למטה "שיר השירים"כיוון הכתיבה של היצירה 

, השפע מאוזן בין שני העמודים. שפע רב ללא הפסקה המגיע מלמעלה

  .המסמל כי שפע זה מגיע לשניהם במידה שווה
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" ‡‰·‰"לה ימסמל את הממספר זה , שורות 13- כל כותרת של עמוד נבנתה מ

 ביחד אהבה מצד ימין וכן אהבה מצד שמאל יוצרים. 13יא שערכה בגימטר

   .ÈÂ‰ -‰  =26שהוא שם  26את המספר 

  .ה"ב ‰- ‰ÈÂשהוא שם  26יוצרים יחד את הערך   י אהבתם זה את זו"ע

  

íéãåîòä  

את החכמה  ליםמשהם מס ,קוי אור פנימיים מאונכים 7- כל עמוד נוצר מ

כי , "נר מצוה ותורה אור" ליםמהם מס. והתבונה של כל אחד מבני הזוג

  .אושר חיי הזוג נקבע לפי כללים וחוקים המעוגנים בתורה הקדושה

  

íéãåîòä ìù ñéñáä çåúéð  
  . שורות תחתונות) ·"ÂË( 17-שורות עליונות ו 9-בסיס ימני בנוי מ

  . ‰-‰ÈÂשם  מליםהמס 26כ "סה

  . שורות תחתונות) Á"È( 18- שורות עליונות ו 8- בסיס שמאלי בנוי מ

   .‰-‰ÈÂשם  מליםהמס 26כ "הס

ענין של בנין והמשך זרע , Ô"·בגימטריא  52ביחד יוצרים מספר שערכו 

  .המשפחה

  ,"ÂË·" מילהכמנין ה, 17 ואבשני הבסיסים מספר השורות העליונות ה

   .)כב, משלי יח( "ÂË·מצא אשה מצא "

 מילהכערך ה, 35וא בשני הבסיסים מספר השורות התחתונות ביחד ה

"„Â‰ÈÈ ." הם מחולקים לשני חלקים  Á" È +ÂË"· )17+18( ,הוא כי הרעיון 

  .תיים הם החיים בדרך היהדותיחיים טובים אמ

  .17X17 + 18X18 = 613  כן תמצא

" à"היא האות  ."Ï‡"Û"כערך המלא  111מספר השורות הכללי ביצירה הם 

  .המסמלת אחדות ושלמות
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íéìùåøé  
אם לא אעלה את " ,הזכיר את ירושליםבכל נישואין ובכל שמחה חייבים ל

זו שבועת גולי ירושלים לפני אלפי  ,)ו, תהלים קלז( "ירושלים על ראש שמחתי

  . והיא מהדהדת עד ימינו ,יםשנ

ä áåùá ' úà: "בכניסה לשער )ח"קכ, ו"קכ(אי לכך נכתבו שני פרקי תהילים
ïåéö úáéù" , וגם"ä àøé ìë éøùà'... äéøåô ïôâë êúùà...  éìéúùë êéðá

êðçìåùì áéáñ íéúéæ... êì áåèå êéøùà ."  

"ÍÈ¯˘‡ "לאיש ,"ÍÏ ·ÂËÂ "לאשה.  

  

øùåàä  
בחיי " אושר"האותיות הגדולות במרכז היצירה מבטאות בדיוק מהו 

  .נישואיןה

המייחדים שמו פעמיים  ."אחד"שהיא הגימטריא  13ערכה " ‡‰·‰"

הוא שמו של  ,26ספר זוכים ויוצרים את המ, זה לזו וזו לזה, "אהבה"ב

  .ה"הקב

"‰ÂÁ‡Â " ה-ו-ה-י( .ה"שמו של הקב 26ערכה בגימטריא(  

"ÌÂÏ˘ "כד, שופטים ו( "שלום' ה", ה"שמו של הקב( .  

êëøáé "כתוב " í"אות בתוך ה .ה יוצק את הברכות"זהו הכלי שבתוכו הקב
ä 'êøîùéå."   

"˙ÂÚ¯ "26שהם  ,676 הערכX26.  

 "אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיךהמקום בכל "...הבורא הבטיחנו 

  .)ד"כ' שמות כ(

, תחילת החיים המשותפיםב ,"שבע ברכות"אלה נאמרות ב מיליםארבע 

  .לנצח בין בני הזוג ישארוערכים אלה ש כדי

   :הסדר של החיים האמיתיים מהולזוג המאושר  מילים אלו רומזות

כפי ". אהבה"בהתחלה מקובל שבחיבור יש הדרגה הגבוהה ביותר והיא 

.. .האהלה שרה אמויצחק ויביאה " )סז, בראשית כד(שנאמר אצל יצחק 

  ." ..ויאהבה
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כמו " אחוה" -עוברים שלבים בחיים והופכים בני הזוג להיות גוף אחד 

ה מצא בעל האבידה את "ב, מקבלים תכונות משותפות. אחים מלידה

  .את חצי גופוהשלים  ,את חלקו, אבידתו

שני בני  שאלה" מתגלה" ל זאתבכ, מן שנמצאים יחדבז ,השלב השלישי

ז לחבר בין שני כוחות "וצריכים בכ ,הםישיש שוני בינ "מתגלה"ו אדם

תחבר למושג היש לשים לב ול .לפעמים כחיבור בין אש למים, שונים

"ÌÂÏ˘ "זה התיקון האמיתי .המסמל חיבור בין ניגודים!  

ביניהם נמדד ונבדק לא רק  רומז לבני הזוג כי החיבור" ÂÚ¯Â˙"השלב של 

שלאחד , כאשר יש מציאות אחרת. כ טוב"והוא כ, בזמן שהמצב אידיאלי

החיים ממשיכים כמו ההתחלה באהבה , ו רע"מהם או לשניהם יחד ח

  .אחוהבו

  

כדת משה ... הרי את מקודשת לי"רומז החתן לכלתו בזמן החופה 

מדבר היה להם כמו שמשה וישראל בזמן שהיו ב: מבטיח החתן ,"וישראל

נשארו יחד באהבה ולא נפרדו עד . ..מחלוקות, טרוניות, זה על זה טענות

  ...כך גם אנחנו! מאה ועשרים

  

זהו ( ,à-ä -é-ä האותיות הקטנות מסביב שהן 4-הבולטות ו מיליםה 4 

את הסכום  יוצרות ביחד ,)הנמצא תמיד עם ַעם ישראל בכל מצב' שם ה

או ערך , "Â‰Â‡¯˜ ÌÂÈ· ÂÚÈ ÍÏÓ‰ ‰ÚÈ˘' ‰"שהוא ערך הפסוק  ,1118

„ÏÎ ˙‡ Ô "או ערך הביטוי , "È˘ ÂÎÏÈ‰Â„ÚÂ Ì‡ È˙Ï· Â„ÁÈ Ì"הפסוק 

˙ÂÎÊ ÛÎÏ Ì„‡‰" , ערך הייחוד הגדול  ובעיקר"ä ìàøùé òîù 'à- åðéäì
ä 'ãçà"!  

  .ל חשובים לחיי אושר בין בני הזוג"כל אחד מהפסוקים הנ

  

 
  


