המפתח:
יש בספר תורת משה שני מפתחות.
 .1המפתח הראשון הוא; המפתח לעליה בהר ,כלומר ,המפתח לעבור את האור ולהגיע אל יהוה.
מפתח זה מורכב מ  10חוקים שכאן בספר הישר אנו קוראים להם עשרת החוקים של החיים .מפתח
זה הוא העבודה של יוסף ושל משה שאת חלקם הם הביאו ממצרים (חלק מהחוקים האלו הם הבנות
של האימפריה המצרית ,כלומר ,זו התרומה של התרבות המצרית להתפתחות האדם) .בלעדי חוקים
אלו לא ניתן לעבור בשלום את המפגש עם יהוה.
למעשה כל אחד ששומר על החוקים האלו (עשרת הדברים) ,יכול להגיע להבנת מצב המודעות יהוה
ויכול להתפתח ולהיות אדם .את זה ניתן לראות בתיעוד שקיים בספר תורת משה ,שבו גם האבות היו
נפגשים עם יהוה והוא היה מדבר איתם (בלי חוקים כתובים) .כמו כן כמובן ,גם הדמות של אדם (שזה
דימוי לכלל האנושות) וגם נוח וכל שאר הדמויות כולל בלעם בן בעור לדוגמה ,ידעו מי ומה זה יהוה.
כלומר ,כל בני האדם יכולים להתפתח בתנאי שהם ישמרו על החוקים של החיים.
הרחבה על החוקים של החיים ,תוכלו למצא בכל אתר ספר הישר ובספר הישר עצמו ,בעיקר בחלק
של העדות .החוקים האלו הם הבסיס לחיים ,והם הדבר החשוב .את הניסוח שלהם ממצרית עשו
האבות העברים אבל שוב – אלו חוקים שייכים לכלל האדם (ובעלי החיים) ואין לאף אחד בלעדיות
עליהם.

 .2המפתח השני הוא; היכולת להבין וללמד את העבודה הסופרית ואת המשמעות האמיתית של ספר
תורת משה .מפתח זה הוא  12האבנים (תיעוד הגילוי שלהן מופיע בחלק הראשון/המנורה) ,הן
מוזכרות בציווי של משה (ספר דברים פרק כ"ז פסוקים א' עד ח') ובביצוע שלהם על ידי יהושע (ספר
יהושע פרק ד' פסוק ט').
מפתח זה מתמצת ב־ 12מילים את הרעיון שעומד מאחורי הכתיבה" :ויאמר לעיני ישראל היא
כתובה על ספר הישר לשמע יהוה בקול איש" ,כלומר ,קריאה ישרה תורת משה תשמיע את דברי
יהוה בקול הפנימי של האדם.

לסיכום:
ישנם שני מפתחות בספר תורת משה ,האחד גלוי והשני נסתר; ספר דברים פרק כ"ט פסוק כ"ח:
"הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת".
המפתח הראשון 1זה הגלוי והוא עשרת הדברים שהם החוקים של החיים שנועד כדי להגיע אל יהוה
בשלום והם החובה של כל אדם לבצע ("לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת").
המפתח השני שהוא הנסתר ("הנסתרות ליהוה אלהינו") בתחילה 2הוא ימצא על ידי הנביא שיקים
יהוה כדי לבאר את הכוונה של ספר תורת משה .ובהמשך הוא הזכות והחובה של כל אדם ,כלומר ,כל
אדם שחי צריך להגיע לדרגת יהוה.
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 1הוא מופיע ראשון בספר שמות אולם כאן במשפט של ספר דברים הוא מופיע שני( .הסיבה לכך שספר הישר
מופיע בספר תורת משה מהסוף אל ההתחלה)
 2כך זה היה גם בעבר.

