
   .1ספר תורת משה ספר הישר הוא 

 

המתארים את ספר הברית/תורה משתי  מונחיםספר הישר וספר תורת משה הינם שני 

 זוויות. 

)"ספר התורה"( מזווית   ספר הבריתמתאר את  ,המונח הספרותי "ספר תורת משה" 

המשותפת מהזווית  היצירהמתאר את  ,המשתמש, ואילו המונח הספרותי "ספר הישר" 

  .1ות; קורא )טקסט(. כלומר, המונח הראשון )ספר תורת משה( עונה על השאללסופר ול

כדי למשות את . 1תשובות: איזה צורך הוא מספק? ). 2 ?( נכתבמדוע הספר )ברית/תורה

  כיצד. 1; ותעונים על השאל ,(. וכאשר משתמשים בשם השני "ספר הישר" בריאה. 2. האדם

. בצורה חוקית/שיטתית 1)תשובות:  צריך לקרא אותו?איך . 2 ?ספר הברית/תורה נכתב

 . בצורה ישירה/בלתי אמצעית ומתוך יושר אישי(.2ישרה. 

ים  נפרדהשמות ה (כל)כיצד יהיה אפשר לראות באתר ובקובץ המצורף )ספר הישר( כאן 

 מתחברים לשם אחד וספר אחד ישר.  

כאן  ש הוא הספר הזה –בנוסח כזה או אחר  – כיום ושאי פעם היה היחידי שיש  " 2ספר הישר " 

וכל מטרתו היא לשרת את   ,ספר התורהנפרד מבאמת לא . וכמו שתוכלו לראות, הוא לפניכם

ותיעוד של הדרך למציאת . בחלק הראשון הוא; הוכחה הדברים הכתובים בספר תורת משה

  ספרב ,המשמעות של הדברים הכתוביםומדבר על  על ובחלק השני הוא; כתוב .האבנים 12

 . הברית

 של ספר תורת משה.  3הוא תיעוד הביאור  –בתור יצירה ספרותית  – לסיכום: "ספר הישר" 

פר ס ש"ספר הישר" הואידוע שגם הרבנות, וגם המחקר המקראי )שנשען עליה( חושבים 

. חלק מהם מנחשים שספר בראשית נקרא ספר הישר, בגלל שהאבות היו  שהיה ונעלם

, ועוד כהנה וכהנה סברות לא מבוססות  5שזהו ספר שירה מפיצים שמועהחלק ו, 4ישרים

אינן מבוססות על שלהם,  אלו הנחות. ומטעים  הם טועים –ובכן  שמגבירות את הבלבול.

דבר מבלי הם "ל משתלם לאשר וסיפורים של אנשים  ותמידע שניתן לאימות. אלו הן המצא

 . 6דעת"

ולשמש כשיטה אשר מושה   ,יכולה להיות מובנת תורת משההעבודה בספר  למען הסר ספק,

)ומכיוון  של "ספר הישר"  חוקיםרק אם קוראים אותה על פי ה ,את האדם )"תורת משה"(

בספר תורת  להבין את הדברים הכתובים ב 7האדם נוחל כישלון חרוץ  –שדבר זה לא נעשה 

 . (משה
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 רק אדם ישר יכול להבין זאת, ממש כמו שרק אדם ישר יכול להבין את ספר תורת משה.  1
 לא ספר נפרד.  –  ביאור כיצד לקרא את ספר תורת משהלהלן,   2
 מתוך תורת משה עצמה, ומעדות אישית שכל אחד יכול לבחון בעצמו בלבד.  3
. אומנם השם "ישראל" מכיל את המילה "ישר" אבל הכתוב  2. אין את המילה "ישר" בספר בראשית בכלל. 1 4

 בברור מודיע שהוא ניתן רק ליעקב על שם מאבק, ולא על בגלל יושר. 
 צריך ספר שירה כדי להסתמך עליו או כדי להסביר את עצמו?! מדוע יהושע בן נון  5
רבנים או חוקרים שיסבירו לו )"צריך" =    צריךכאשר הציבור לא יודע הוא מבולבל, וכאשר הוא מבולבל הוא  6

 הוא צרכן שאפשר להרוויח עליו הרבה.  – מבולבל, וצרכן  מוצר צריכהדת היא   צרכנות(.
עד כדי מלחמות עקובות   –הפירושים הדתיים של ספר תורת משה, יצרו הפרדה בין הקבוצות המאמינות   7

מדם, כל זאת בזמן שהן בפועל משעבדות את האדם המאמין בהן למערכת היררכית. מערכת זו מספקת סוג  
 תמורת כוחו, כספו וחיי המודעות של האדם. של שירות פסיכולוגי )הרגעה של חרדות( 
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