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ומכיוון שהחיים    ,יכול לאפשר חיים   חוקי החייםאנו מסבירים כי רק ביצוע  , ברוכים הבאים . בהערת 1

 הרי רק פעולה על פי החוקים יכולה לקדם את האדם.  , הם כוח

המפגש עם יהוה   ; שתכליתה היא  ,( דמיון מודרךכמו כן, בהערה זו אנו מסבירים את עקרונות השיטה ) 

ושל כדור   , מכיוון שזהו זמן האדם )כאלוהים של עצמו ,שם זה ניתן לו  . עצמולאדם  ה לש שזה שם 

 הארץ(. 

  ,שתוצאותיה זמינים לקריאה כאן באתר   ,אנו מבארים את עבודת החקירה , ספר הישר. בהערת 2

 . ובקובץ המצורף

)ספר תורת משה( מתוך היצירה    אנו מפרטים את השמות של היצירה  ,השמות השונים . בהערת 3

 ומתוך הספר של עורך היצירה )יהושע(.   ,עצמה

ודוחים את הניחושים   , אנו מבארים את שני השמות  ,ספר הישר הוא ספר תורת משה . בהערת 4

 שספר הישר הוא ספר נפרד. 

ועל המונח ספר   , אנו מעמיקים את המידע על ספר תורת משה , ספר הישר כמונח ספרותי . בהערת 5

 הישר. 

אנו מבארים כי קריאה עם פרשנות תגרום   , להשתמש בפרשנויות חיצוניות מדוע לא . בהערה 6

 לחוסר דעת. 

הוא איננו ספר של  , אנו מבארים שספר תורת משה ספר תורת משה הוא ספר של ידע. בהערת 7

 אמונה. 

 רק אם קוראים אותו.   ,אנו אומרים כי ניתן להזדהות עם הסופר  ,הזדהות . בהערת 8

 . " יהוה" אנו מבארים את המשמעות של השם  ,משמעות השם יהוה. בהערת 9

ובין   , אנו מבארים שהמטרה היא לייצר אחדות, בין הקורא לכתוב  ,המטרה של הספר. בהערת 10

 מתקיים. הוא בו שלעולם   –  וראהק

כבר   – להבין   םאנו מבארים מדוע אנשי המקצוע לא מעונייני  ?מדוע זה לא משתלם להם. בהערה 11

 מה ספר תורת משה אומר.  – אלפי שנים 

אנו מבארים את הצורך בהתפתחות מחשבתית של   ?מדוע נכתב ספר תורת משה. בהערת 12

 האדם. 

, אנו מבארים כי על האדם להתקדם מצורות המחשבה של "לקט צייד"  משמעות הבריאה. בהערת 13

 וחקלאי, לצורת החשיבה של "יהוה". 

  ,, אנו מבארים את הפסקה בה משה מבאר מי יכול לדבר בשם יהוה נביא מקרבך וגו'. בהערת 41

 ואילו דברים הוא יגיד. 

וגם לא היה צורך שהם    ,לא עצרו אנו עונים ומבארים שהם   ? האם השמש והירח עצרו. בהערת 51

 זו בעיה בהבנת הנקרא.  –  יעצרו

 

 

 

https://www.seferhayashar.com 

https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/07/הערת-ברוכים-הבאים.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/הערת-עשרת-הדברים.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/הערת-דמיון-מודרך.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/הערת-שוליים-ספר-הישר.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/ספר-הישר.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/ספר-הישר.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/ספר-הישר.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/הכינויים-של-ספר-תורת-משה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/ספר-הישר-הוא-ספר-תורת-משה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/ספר-הישר-כמונח-ספרותי.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/מדוע-לא-להשתמש-בפרשנויות-חיצוניות.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/ספר-תורת-משה-הוא-ספר-של-ידע-ולא-של-אמונה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/הזדהות.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/05/משמעות-השם-יהוה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/07/המטרה-של-הספר.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/זה-לא-משתלם-להם.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/זה-לא-משתלם-להם.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/זה-לא-משתלם-להם.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/מדוע-נכתב-ספר-תורת-משה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/מדוע-נכתב-ספר-תורת-משה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/מדוע-נכתב-ספר-תורת-משה.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/משמעות-הבריאה-מחדש.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/הערת-נביא-מקרב-אחיך-וגו.pdf
https://www.seferhayashar.com/wp-content/uploads/2021/06/האם-השמש-והירח-עצרו.pdf
https://www.seferhayashar.com/

