השמות/1כינויים של ספר תורת משה:
השמות שמופיעים בתוך היצירה עצמה:
 .1ספר תולדות האדם ,2זהו שם החלק השלישי והארוך מתוך היצירה הכוללת ,והוא מתאר
את הגלגולים הרגשיים של המחשבה בבני האדם .3חלק זה – בין היתר ובעיקר – כולל את
התרומה של משה/יוסף למודעות האנושית שהיא; הניסוח של חוקי החיים/הברית וכו'.
 .2ספר הברית ,4שם זה מופיע מיד לאחר שמשה מפרט את דברי יהוה ואת המשפטים
(חוקי הברית) והוא מתאר את המהמורות בדרך לעליה בהר ,אל יהוה.
" .3ספר התורה" (הזאת/הזה) ,שם זה מופיע בספר דברים .המונח "תורה" מתאר את
השיטה( 5נתיב) להיוועדות עם יהוה .
השמות שבהם משתמש העורך/המנחיל/המפרסם (יהושע בן נון) ,כדי לתאר את היצירה:
" .1ספר התורה הזה" ,שם בהטיה של זכר המופיע מיד בפתיחה של ספר יהושע ,השימוש
בצורה הזכרית אומר; שיהושע משתמש בזיכרון.6
" .2ספר תורת משה" ,שם זה מתאר את הספר מזווית המשתמש ,כלומר ,יהושע השתמש
בספר הזה (תורה/שיטה) כדי למשות את העם.7
" .3ספר התורה" .8הפעם ללא שימוש בהטיה נקבית/זכרית ,כלומר ,תיאור של הכוח האחד
בנמצא בשיטה (תורה).
" .4ספר הישר" ,9שם זה מתאר את הצורה בה הספר כתוב (ולכן גם כך צריך לקרא אותו).
" .5ספר תורת האלוהים ,"10שם זה מתאר את העבודה השיטתית בספר.
" .6מקדש יהוה ,"11שם זה מתאר את מהות היצירה.
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 1השמות השונים הם בהתאם לשימושים .כמו למשל :השם "ספר הישר" עונה על השאלה כיצד להבין את
"התורה" מבלי להוסיף או לגרוע? התשובה היא; מתוך עצמה .ואיך מבינים מתוך עצמה? רואים את המילה
היכן היא כתובה קודם ובאיזה הקשר .ומדוע דווקא קודם? כי זה ישר.
 2ספר בראשית פרק ה' פסוק א'[" :א] זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו".
 3הסיפור של הדיבור הפנימי בבני אדם.
 4שמות פרק כ"ד פסוקים (ג' ו ז')[" :ג] ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם
קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה [ז] ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר
יהוה נעשה ונשמע".
 5בשיטה הזו על האדם להתגבר על הרגשות שלו (כוח הנקבי) ,ולהשתמש בזיכרון (כוח הזכרי) שבו  .ולכן
המונח "ספר התורה" מופיע גם בצורה של נקבה (ספר דברים פרק כ"ח פסוק ס"א[" :ס"א] גם כל חלי וכל מכה
אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך") וגם בצורה של זכר (ספר דברים פרק כ"ט
פסוק כ' [" :כ] והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה").
 6ספר יהושע פרק א' פסוק ח'[" :ח] לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות
ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" (שינון).
 7ספר יהושע פרק ח' פסוק ל"א[" :ל"א] כאשר צוה משה עבד יהוה את בני ישראל ככתוב בספר תורת משה
מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל ויעלו עליו עלות ליהוה ויזבחו שלמים".
 8ספר יהושע פרק ח' פסוק ל"ד[ " :ל"ד] ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה ככל הכתוב בספר
התורה".
 9ספר יהושע פרק י' פסוק י"ג[" :י"ג] וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר
ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים".
 10יהושע פרק כ"ד פסוק כ"ו[" :כ"ו] ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה
שם תחת האלה אשר במקדש יהוה.
 11עיין לעיל בהערת שוליים .8

