
המכון לאמיתות התורה

:מציג

ה-ו-ה-סוד י



הסוד השמור בכל הזמנים
!שנה 3300נחשף לאחר 





הסוד נחשף



ה  -ו-ה-י, שם השם המפורש

.  פעם1820מופיע בתורה בדיוק 



פעם165בראשית

פעם398שמות

פעם311ויקרא

פעם396במדבר

פעם550דברים

פעם1820כ"סה



30= ל 1= א 

40= מ 2= ב 

50= נ 3= ג 

60= ס 4= ד 

70= ע 5= ה 

80= פ 6= ו 

90= צ 7= ז 

100= ק 8= ח 

200= ר 9= ט 

300= ש 10= י 

400= ת 20= כ 

א
א ל ף

80-30-1111

ב
ב י ת

400-10-2412

י
י ו ד

4 - 6 - 1 020

ק
ק ו ף

80-6-100186

במילוירגילה



412=יתב=

510=ישר=

111=לףא=

360=יןש=

20=ודי=

407=אות=

1820=כ"סה

ידוע שכל התורה  
נרמזה במילה  
הראשונה של  

!התורה 



אפרקבראשית•

יתא• ִׁ ֵראש  א,ב ְּ רָּ יםב ָּ םֵאת,ֱאלֹהִׁ ַמיִׁ ָּ ֶרץֵאתוְּ ,ַהש   אָּ ב.הָּ
ֶרץ אָּ הָּ ה,וְּ תָּ יְּ בֹהו  ֹתהו  הָּ ךְּ ,וָּ ֶ חֹש  ֵני-ַעל,וְּ ְּ רו חַ ;הֹוםתְּ פ  וְּ
ים ַרֶחֶפת,ֱאלֹהִׁ ֵני-ַעלמְּ ְּ םפ  יִׁ ָּ יםאֱ ַוי ֹאֶמרג.ַהמ  י,לֹהִׁ הִׁ ;אֹוריְּ

י הִׁ אד.אֹור-ַויְּ רְּ יםַוי ַ אֹור-ֶאתֱאלֹהִׁ י,הָּ לַוי ַ ;טֹוב-כ ִׁ ד ֵ בְּ
ים ין,ֱאלֹהִׁ ֵ אֹורב  ֵביןהָּ ךְּ ו  ֶ אה.ַהחֹש  רָּ קְּ יםֱאלֹ ַוי ִׁ אֹורהִׁ ,יֹוםלָּ
ךְּ  ֶ ַלחֹש  אוְּ רָּ הקָּ לָּ יְּ י;לָּ הִׁ יֶעֶרב-ַויְּ הִׁ דיֹום,בֶֹקר-ַויְּ ַוי ֹאֶמרו.ֶאחָּ
ים י,ֱאלֹהִׁ הִׁ יעַ יְּ קִׁ תֹוךְּ רָּ םב ְּ יִׁ ָּ י,ַהמ  יהִׁ ילַמבְּ וִׁ ין,ד ִׁ ֵ םב  ַמיִׁ
ם יִׁ מָּ ַעש  ז.לָּ יםַוי ַ יעַ -ֶאת,ֱאלהִׁ קִׁ רָּ בְּ ,הָּ לַוי ַ יןד ֵ ֵ םב  יִׁ ַ ַהמ 
ר ֶ ַחתֲאש  ַ ת  יעַ מִׁ קִׁ רָּ םו ֵבין,לָּ יִׁ ַ רַהמ  ֶ יעַ ַעלמֵ ֲאש  קִׁ רָּ י;לָּ הִׁ .ֵכן-ַויְּ

אח רָּ קְּ יםַוי ִׁ יעַ ֱאלֹהִׁ קִׁ רָּ ם,לָּ יִׁ מָּ ָּ י;ש  הִׁ יֶרבעֶ -ַויְּ הִׁ ,בֶֹקר-ַויְּ
ייֹום נִׁ ֵ יםַוי ֹאֶמרט.ש  וו  ,ֱאלֹהִׁ ק ָּ םיִׁ יִׁ ַ ת ַ ַהמ  םַחתמִׁ ַמיִׁ ָּ -ֶאלַהש  

קֹום דמָּ ֶאה,ֶאחָּ ֵתרָּ ה,וְּ ָּ ש  ב ָּ י;ַהי ַ הִׁ אוַ י.ֵכן-ַויְּ רָּ קְּ יםי ִׁ ֱאלֹהִׁ
ה ָּ ש  ב ָּ ֵוה,ֶאֶרץַלי ַ קְּ מִׁ םו לְּ יִׁ ַ אַהמ  רָּ א;יםַימ ִׁ קָּ רְּ יםַוי ַ י,ֱאלֹהִׁ -כ ִׁ

יםַוי ֹאֶמריא.טֹוב א,ֱאלֹהִׁ ֵ ש  דְּ ַ ֶרץת  אָּ הָּ

203בראב

380רקיער

86אלהיםא

390שמיםש

56יוםי

705תדשאת

1820= כ "סה



התורה הייתה צריכה  , פ ההיגיון הפשוט"ע: י "רש
('א', י בראשית א"רש). להתחיל מהפסוק הזה

.התורה פותחת בבראשית, בכל זאת

מעניין לציין שפסוק זה הוא הפסוק  

בתורה1820ה



ששםירשע
ן"יע

=

ן"יש

=

ש"יר

=

ד"וי

=

ם"מ

 =

ן"יש

=

ן"יש

=

1303605102080360360

1820–כ"סה



65=ני -אד26=וה-יה

השם המוסתר                    השם הגלוי

,בסדר עולה, אם נחבר את כל המספרים ברצף•

....נגלה ש , (65-ל26-מ )בין הנסתר לגלוי 

26 +27 +28 + ...63 +64 +65=1820



....אבותינו הקדושים שמרו על לשונם וספרו את מילותיהם

כ המילים המופיעות בתורה שנאמרו  "סה

מילים1820... כ"סה

מילים1597=על ידי יעקב  

מילים107=על ידי רחל  

מילים116=על ידי לאה  



בספר בראשית( בני יעקב)האחים 12דברי 

מילים53=בפרשת וישלח

מילים313=בפרשת וישב 

מילים794=בפרשת מקץ 

מילים513=ויגשבפרשת 

מילים147=בפרשת ויחי  

מילים1820.....  כ "סה



מניין בני ישראל ביציאת מצרים

ן  ֶ ב  המִׁ לָּ ַמעְּ ה וָּ נָּ ָּ ים ש  רִׁ ש  ֵמאֹות , ֶעש ְּ ֵ ש  ת לְּ ֶ לֹש  ְּ ים וַ ֶאֶלף ו ש  פִׁ יםֲחֵמש  ֲאלָּ ִׁ ש   ...  ֵמאֹות ַוֲחמִׁ
('במדבר פרק א)603550: כלומר

בני ישראל לאחר חטא העגלמניין 

 ְּ ַבע ֵמאֹות ו ש  ְּ ֶלף ש  אָּ ש  ֵמאֹות ֶאֶלף וָּ ֵ ֵאל ש  רָּ ש ְּ ֵני יִׁ ֵדי ב ְּ קו  ְּ ה פ  ֶ יםֵאל  ִׁ ...לֹש 
(ו"במדבר פרק כ)601730: כלומר

1820................ ?ההפרש



'במדבר א'כובמדבר שבט

4373046500ראובן

4050045650גד

3250040500אפרים

4560035400בנימן

5340041500אשר

4540053400נפתלי

261130262950כ"סה

1820ההפרש 



1820= כ "סה

259=ראובן

7=גד

331=אפרים

152=בנימין

501=אשר

570=נפתלי

! הערך הגימטרי שלהם 



המהות הפנימית והרוחנית  = 7הספרה 

:ביום השביעישביעיתשימו לב כל מילה . גשמיכל דבר של 

ל ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ַמִים ְוהָּׁ ָּׁ ם-ַוְיֻכּלּו ַהש ּ אָּׁ ִביִעי  ִהים-לא  ַוְיַכל.ְצבָּׁ ְ ּיֹום ַהש ּ ּבַ
ּבֹת  ְ ש  ה ַוּיִ ש ָּׁ ר עָּׁ ֶ ּיֹוםְמַלאְכּתֹו ֲאש  ִביעִ ּבַ ְ לַהש ּ ר  -י ִמּכָּׁ ֶ ְמַלאְכּתֹו ֲאש 

ה ש ָּׁ ֶרְך . עָּׁ לַוְיבָּׁ ִביִעי ַוְיַקּד  -ֶאתִהים-א  ְ י ש  ֹאתוֹ יֹום ַהש ּ ַבת  בוֹ ּכִ ָּׁ ש 
ל ר-ִמּכָּׁ ֶ א -ְמַלאְכּתֹו ֲאש  רָּׁ לִֹהיםּבָּׁ ֹותא  לֶּ . ַלֲעש  ַמִים  א  ָּׁ ה תֹוְלדֹות ַהש ּ

ֶרץ  אָּׁ םְוהָּׁ ְראָּׁ ִהּבָּׁ יֹום ּבְ ֹותּבְ ה ֲעש  לִֹהיםְיהוָּׁ ִיםאֶ --א  מָּׁ ָּׁ .ֶרץ ְוש 

כ המילים בגימטריה  "סהעשות  לעשותבואלקיםביוםאלקים

86588688067761820



!  הזהשלמה המלך החכם מכל אדם ביקש לדעת את הסוד 

אהםמלתדלףאאהישראפ

=======

815106111434806

אהםמודיםמות

=====

4068020806

!בדיוק1820= ה "ס



וישמרךוה'יהיברכך

ויחנךפניו   אליך     וה'יהיאר

שלוםפניו   אליך   וישם   לך    וה'יהישא

החיצוניתסכום המילים שבמסגרת 

1820



יברכך

וישמרךוה'יה

פניווה'יהיאר

וה'יהישאויחנכך    אליך

שלוםאליך     וישם     לך        פניו

סכום המילים שבמסגרת החיצונית 

1820



:מתאימה למיליםר.מ.אמילת השורש , לדוגמא

...  'וכו, לאמר, אמרתי, ויאמר

ישנןבחמישה חומשי תורה 

מילים80,000-לקרוב 

מאך אלו מורכבות 

בדיוקשונות מילות שורש 1820



ְעִתי ְלֵעיֵני ִדְשִתי ְונֹודַּ ִדְלִתי ְוִהְתקַּ ִבים ְוָיְדעּו ִכיגֹוִיםְוִהְתגַּ ְיהָוהֲאִני-רַּ
(ח"מיחזקאל ל-פסוק שיתקיים בסיום מלחמת גוג ומגוג )

יתשדקתה
א"ה

=

ו"את

=

ף"וק

=

ת"לד

=

ן"יש

=

ו"את

=

ד"וי

=

640718643436040720

1820–כ"סה



1230=(3כפול )קדוש

26=(נכתב)ה-ו-ה-י

65=(מבטאים)י-נ-ד-א

499=צבאות

!!1820=כ"סה



ני-ד-אכחועתה יגדל נא 

65= ני -ד-א28= כח

1820 =28X65

תהלים 

א"פרק קי



ליראיוה  -ו-ה-יסוד 
ובריתו להודיעם

ה"תהלים פרק כ

26= ה -ו-ה-י70= סוד 

1820 =70X26

!!ועכשיו תראו את הפלא העצום



גואל את עם ישראל בכוח' ה

1820=כי ידעתי את מכאביו וארד להצילו מיד מצרים 

ממעלות המשיח
(ב,א"יישעיהו )וה-רוח דעת ויראת יה, רוח עצה וגבורה, ונחה עליו רוח חכמה ובינה

(  216)גבורה ( 474)דעת ( 67)בינה ( 73)חכמה ( 214)רוח 
!בדיוק 1820=  (611)יראת ( 165)עצה 

וגם

בדיוק1820=בדרך צריך להתעורר המשיח 



ה'הוישמות 1820-ב הרי הופעתי עליכם : תובע' ה

בתורה ומדוע אני קורא אליכם ובא ומתגלה ביניכם ואין  

?לקראתי איש עונה 

"מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה"

בדיוק-1820



אנו פונים  , הגימטריות הקודים והסודות, והעיקר אחרי כל החישובים

אל תביאנו לא לידי מכשול  , לבורא עולם שישלח ברכה במעשה ידינו

.ולא לידי טעות

!…היאשהרי כל מטרתנו

( 342)ליוצרו ( 214)רוח ( 458)נחת ( 806)לעשות 

1820! שווה בדיוק



בזוהר הקדוש נאמר שסודות גדולים יחשפו

לקראת ביאת משיח צדקנו
הפלאי1820כפי שראיתם את סוד 

***

"  עת רצון להתגלות משיח: "הבא המומלץהסירטון
(sod1820.co.ilנמצא באתר )!!! אותיות 1820בדילוג 



בעולם' להפצת שם החובתינובל נשכח את 

המלוכה ומושל בגוים' כי לה•

וכל בני בשר יקראו בשמךי'ד'שלתקן עולם במלכות •
להפנות אליך כל רשעי ארץ•

....יכירו וידעו כל יושבי תבל•

שבחוהו כל העמים, כל גוים' הללו את ה•

!!שתפו את הסרטון לחברים



סרטונים שונים!!סרטונים אקטואליים שחובה לראות

צופן חבוי בתורתיבצפונות התורה-אובאמה נחש 

האל הגדול הגיבור והנוראבצפונות התורה–האטום 

צופן אסון קולומביה1820צופן בדילוג –' התגלות משיח'עת רצון ל

..ועוד. יגאל עמיר, סרטונים על יונתן פולארדבקרוב•

sod1820.co.ilבקרו אותנו באתר 




