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 ספר הישר   –הקדמה 

 

של את עקרונות היושר הטבעיים  יישםעל האדם הקורא ל ,ספר תורת משהכדי לקרא ב. 1

 כפי שהם מתרחשים בזמן הווה.   –ו עצמו אל חיי  במודעות ;קיעסוכך, הוא בעיקר  בו  החיים.

. למרות שזמן הווה זמין לפעולות האדם, הוא איננו זמין למחשבתו, ולכן ניתן להגיע אליו  2

 תעלולה –יזכר אפשר לה ,רגע הנוכחיה להגיע אל, כדי הווה אומרדרך זמן עבר.   (במודעות)

 , ואותם לחבר אל ההווה. תבמחשבה זיכרונו

   2את ספר תורת משה  . לצורך כך, לקחנו1. בספר זה אנו נדגים את הפעולה של להיזכר 3

ובכל אדם.  ,וחיברנו אותו אל האמיתות הטבעיות הקיימות בכל רגע ,שהוא זיכרון עתיק

  .בספר תורת משה זלהתרכתחיל נשל חיי האדם בהווה, אנו  3מציאותכדי להתרכז בכלומר, 

בשלב צריך לעקוב אחרי מלאכת הכתיבה עצמה, ורק . כאשר מתרכזים בספר תורת משה; 4

הסיבה לכך היא; שמלאכת  לנסות ולהבין את המשמעות התיאורית של הנכתב. ,הבא

 שנמצא בספר. 5קבועהזיכרון ההיא  – 4להבדיל מהבנת הנקרא –הכתיבה 

 

ת  אהעלו 6להלן; התבוננות דרך עיניי הסופר המקראי ההווה, הזיכרון הקבוע אל . חיבור 5

". ספר הישר"  יוצרת את –הקיימת בספר תורת משה  –טבעית והישרה , הההנקיי המחשבה

 . יושר הוא פועל יוצא של זיכרוןשוזאת מפני 

מביא את  ,(בספר תורת משהמצוי ההזיכרון הקבוע של  ישרהאור יבהסיפור ספר הישר ). 6

 . אל המרחב בו נמצא הסופר המקראי הקורא

מוסר הכיסוי מעל כלי   ,במרחב בו פועל הסופר המקראי )יושר וניקיון( שרוי. מזמן שהקורא 7

. תרשים 1דימוי ספרותי ל:  כ הם מתגלים. ארון הברית/עדות(, ו2. מנורת הזהב 1המשכן )

 . שלד ספרותי/תבנית ספר תורת משה.2זרימה שמתאר את העלילה. 

את העלילה של: ספר  )או לפחות . היכולת להכיל בצורה ישרה את העלילה של המקרא8

  ומביאה את הקורא לראות את תרשים הזרימה שעל פי ,תורת משה, יהושע, שמואל ואיוב(

 .  ולאהו הספרים ערכנ

קורא לראות את התבנית ל מסייעת ,של הספרים הנ"ל  תרשים הזרימה)המנורה(  ראיית. 9

 לחוויה יחידנית מובילה ,ראיית התבנית )הארון(שעל פיה כתוב ספר תורת משה. 

ידה מזהו תהליך ל .נקרא "בריאה" שוהיא תוצאה של תהליך  ," יהוה"  ( אשר שמה;סינגולרית)

 .   חוויית יהוהל  ע מידעאת הכדי להכיל  –  במוחו של הקורא קשרים עצביים חדשים יםנבראבו 

  שהם ,החוקים של החייםבקיום  המותנ ,בתהליך )בריאה( ובחוויה )יהוה( ההשתתפות. 10

 . 8האדם עצמופיהם בנוי ל עשו – היושר הטבעיים  עקרונותאת  יםמייצגה 7יםהדבר עשרת

 
 . במשמעות של הפעולה הטבעית שכל אדם עושה, כדי לקבל תשקופת/פרספקטיבה נכונה על המציאות  1
   הדרך כיצד לעבור את המחסום הרגשי ולהתפתח. ( עלעדותעבודת מחקר עתיקה )ספר תורת משה הוא   2
 האדם מאמת את תפיסת המציאות שלו על פי הזיכרון.  3
  לזמן, מקום ובעיקר לצורה בה היא נהגת. הווה אומר, תאם בה  הבנה שונה  תמקבל ,של מילה משמעותה 4

 . איננו קבוע, ותלוי באופן הקריאה של המילה פירוש ה
 ספר תורת משה הועתק במשך אלפי שנים בצורה נאמנה למקור. 5
)שושלת/גילדה( אנשי ידע משותף/משלים, והסתכלות אחידה על הטקסט של ספר תורת משה. בין היתר, היו   6

 .  האדם נפשמיומנים במלאכת הכתיבה ובידיעתם את 
 החוקים הישרים של החיים )לא תרצח, לא תגנוב וכו'(.  7
 שיש לאדם עם החיים.  " של יצור רב תאי, כלומר, "הברית האמת הביולוגית 8
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  :ההקדמה לספר הישר סיכום

 

 . החוקים של החייםשהם  –  טבעייםיושר עקרונות   מצויים ,בכל אחד  ,מאז ועד היום. 1

 .קרה בעברצריך להבין מה  היום,חיים בכדי להבין מה קורה  .2

 צריך להשתמש בזיכרון.  קרה בעבר,. כדי להבין מה 3

 צריך להיות ישרים.  ,. כאשר משתמשים בזיכרון4

 ישר. ה את ספריוצר  –  . זיכרון ישר5

 מרחב בו אפשר לפגוש את הסופר המקראי. הא וה " הישרספר " . 6

 . הספר ולשלד הספרותי של ,לעלילה  ;כלי המשכן הם דימוי ,הסופר המקראישל . במרחב 7

 ל העלילה, מסייע לקורא לראות את השלד הספרותי. זרימה שהתרשים . 8

 יהוה.  – סופרה/9אדם תבנית ה בנוי לפי ,( של ספר תורת משההתבנית)השלד הספרותי . 9

   של החיים. עקרונות היושר הטבעיים על הקורא ליישם את  ,האדםכדי לראות את תבנית . 10
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 . " נעשה אדם בצלמנו כדמותנו  ויאמר אלהים: " ו" כ פסוק  אספר בראשית פרק  9

https://www.seferhayashar.com/

