
 ספר הישר: 

במשך    ,רק בלי הדעות והפירושים שדבקו בו  , )זה שכולם מכירים(  ספר הישר הוא ספר תורת משה. 1

הוא   " ספר הישר" המושג  , לפי כך, מקורי הוא ספר הישר נקי והספר תורת משה הכלומר,   .השנים

 השאלה )מטאפורה( לספר תורת משה. 

  ; בשם ,( וההפשטה  )המסע הפילולוגירה ת החקיקוראים לתיעוד עבודכן  גםאנחנו    ,. כאן באתר 2

האבנים שהציב יהושע )עורך ספר   12מציאת  . 1; נובעת מ עבודת החקירה  תקפות  . "ספר הישר"

. מציאת כלי  3". ? "שמש בגבעון דום" ושל "כיצד נפלו גיבורים ; פענוח החידות של. 2תורת משה(. 

וארון העדות/ברית )השלד הספרותי של ספר    ,המשכן; מנורת הזהב )תרשים זרימה של הסיפורים( 

 תורת משה(. 

,  ם קוראיה  ביכולת ההשגה של נמצאים   (" ספר הישר"ותיעוד עבודת החקירה ) ספר הישר . אתר  3

 החיים עצמם.  – המחשבה הטהורה שנמצאת בסיס כתיבת ספר תורת משה והם מדברים על 

שזה  , 2להיוועד עם יהוה – בלבד והוא בעל מטרה אחת  1היה מיועד להתהוות . חיבור ספר הישר 4

 . תורת משהעם כותב ספר  3תית להזדהות ובשפה ספר 

  –לכולם ולכן, היא מתאימה   שיטת האבותעל פי  ת הזדהות עם כותב ספר תורת משה "יהוה" נעשי. 5

בעצמו   הוא כיצד  , מנחה את הקורא המלומד ספר הישר דם בכלל. אבני הל ו  ,לבני הדתות האברהמיות 

גישה בלתי אמצעית )ללא שום   תקנה לו אשר   ,)סינגולרית(  יחידנית יכול להגיע אל אותה נקודה 

 . בו עצמואל מאגר הידע המצוי  , מתווך או חוצץ(

אם הקורא    ,אולם  על מהוא "ספר הישר"  ,דעות מקדימותברור כי הקורא המלומד מגיע עם סוג של  . 6

שלו   לא   הןכי . 2. אינן מבוססות . כי הן 1 ; בהן, הוא יראה נאחזאת הדעות הללו שהוא   יבחןהמלומד  

. ולאלו אשר  ונטולי נטיות  םענייניילא משתלם להם להיות  ש  ,מאנשים אחרים הן כולן שאולות באמת, 

ספר הישר נותן את המלים ומביע את מחשבותיהם בצורה מסודרת   , מקדימות באים נקיים ללא דעות

 וברורה. 

 . קריאה נעימה

 

 

ללא תשלום. יחד עם זאת, אסור להעתיק חלקים  הידע שנמצא כאן באתר ובספר הוא לשימושכם  

כי זה מוציא את הדברים מהקשרם. כלומר, אם מצטטים כל פסקה מכל    –ולפרסם ללא קישור לאתר 

הצור  ענייניות אפשר להפנות דרך . הערות והארות  קישור אל האתרחייבים לצרף   – מקום באתר 

 . קשר 
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 "רב אחיך וגו'קנביא מ"  1
ומנקודה זו הוא מתחיל להתפתח  מוחו  /עצמו  אלפגישה עם יהוה היא התקדמות אבולוציות בה האדם מתוודע  2

 עצמו בצורה נכונה/ישרה שמתאימה לכוח החיים. ולברא את  
 )בה הקורא מצליח להבין את הסופר המקראי ובסוף גם את עצמו(.  אמפתיה"סוג של"  3
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