
מאת: גלעד שדמון  ֺ 
 מנהל אקדמי - מכללת "קבלה לעם"

ישראל י ום העצמאות ה-62 של מדינת 
דגלי  מתנוססים  מקום  בכל  בעיצומו. 
את  לאחור  מריץ  שלם  עם  לבן,  כחול 
הקלטת המכונה "סיפורה של מדינת ישראל" 
ונזכר ביום המאושר שבו הקמנו פה מדינה. 

החלום הציוני אכן נראה טוב בשחור-לבן. 
פירוד  של  שנים   62 מאז,  חלפו  שנים   62
שהובילו  שלנו  העם  חלקי  בין  וגובר  הולך 
על  ה"מושתתת  מדינה  על  שהחלום  לכך 
יסודות החירות, הצדק והשלום", נראה היום 

כל כך נאיבי ורחוק.
לחקר  טאוב  מכון  של  השנתי  הדו"ח 
שהוגש  בישראל  החברתית  המדיניות 
לקראת יום העצמאות, צופה "עתיד שאיננו 
רק  וזאת  הישראלית.  לחברה  בר-קיימא" 
מספר  לפני  שפורסם  נוסף  דו"ח  ההתחלה. 
המדינות  ארגון  מזכ"ל  ידי  על  שבועות 
המפותחות, מציג את ישראל כמדינה מפולגת 
שאם תצטרף לארגון תהפוך ל"מדינה האי-

שוויונית והענייה ביותר" שבין חברותיו. 
הקודרים  הדוחות  למרות  זאת,  ובכל 
שמקדמים את פני יום העצמאות ה-62 שלנו, 
לא  שעדיין  בטוחים  לעם",  ב"קבלה  אנחנו, 
מאוחר לשנות. כי מפתיע ככול שזה יישמע, 
מציאות  כאן  לבנות  הכלים  כל  את  לנו  יש 

שתעטוף  ושיוויונית  משגשגת  יפה,  אחרת, 
את כולנו בחום ואהבה. 

בעיתון "האומה", כותב מחבר פירוש הסולם 
ש-"התקווה  אשלג,  יהודה  הרב  הזוהר,  לספר 
לאומי  חינוך  לעצמנו  לסדר   - היא  היחידה 
באופן יסודי מחדש, לגלות ולהלהיב שוב את 
בכל  בנו,  העמומה  הטבעית  הלאומית  אהבה 

מיני אמצעים המתאימים לדבר".
המיוחל  השינוי  לקראת  ראשון  כצעד 
עלינו להבין שעצמאותו האמיתית של העם 
שלנו, היא עצמאות מהאגו שמפריד בינינו. 
הישראלי  ברחוב  הגובר  הפילוג  דווקא 

מהווה הזדמנות לבנות את עצמנו מחדש על 
היסודות המקוריים שלנו - על אהבת הזולת. 
אף פעם לא מאוחר להיזכר באהבה, ועל פי 
המקובלים הזמן הטוב ביותר לעשות את זה 

הוא דווקא עכשיו.
בדיבורים,  רק  הסתפקו  לא  המקובלים 
כאן  לבנות  שיטה  בידינו  הותירו  גם  אלא 
חברה אחרת, עצמאית, המבוססת על הכלל 
"כאיש אחד בלב אחד". יום העצמאות מהווה 
להתחיל  לכולנו  תקדים  חסרת  הזדמנות 
בשינוי המיוחל שיחזיר הביתה את האהבה. 

ואם נעשה את זה יחד, בטוח נצליח!

הכוח שבאחדות
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הזמן: 28 באפריל 2020, ערב יום העצמאות ה-72 
של מדינת ישראל. 

המקום: ארץ ישראל. 
התסריט: השעון נושק לשעה שמונה, ומטה חגיגות 
יום העצמאות ה-72 עומד להכריז על פתיחת חגיגות 
כי  מהשטח  מדווח  חגים  לענייני  כתבֵנו  העצמאות. 

את יום העצמאות ה-72 אנו פוגשים בראש מורם. 
בפנים,  אבל  כרגיל.  נראים  העניינים  חוץ,  כלפי 
הרגשה חדשה של אחדות ושמחה אופפת את העם. 
שמחה מהקשר החדש שהתגלה בין כל האנשים, קשר 

חם ולבבי כמו במשפחה.

ÆÆÆועכשיו ההפתעה
מסע לאחור בזמן יגלה שהתסריט הזה כבר התרחש. 
על האדמה הזו ממש ָשכְנה לה פעם "ישראל אחרת"; 
לרעך  "ואהבת  שבה  ומשגשגת,  קטנה  אוטונומיה 
כמוך" היה ערך בסיסי, ולא סיסמה שחוקה המתנוססת 

על הפגוש של הרכב שחותך אותך בכביש.
תפנית  חלה  מבטיח,  נראה  כבר  כשהכול  ובדיוק 
דרמטית בעלילה: האינטרסים הפרטיים החלו לכרסם 
נסדקה, הסכסוכים  באחדות העם, הערבות ההדדית 
הפנימיים גברו, הממלכה קרסה, ויצאנו לגלות בבל. 
התסריט הזה חזר על עצמו גם "בטייק השני". חזרנו 
לארץ, בנינו בהתלהבות רבה את בית המקדש השני, 
אך שוב גבר עלינו האגואיזם השמנמן ונגס ללא רחם 
ביסודות האומה. ההיכל המפואר חרב, התפזרנו לכל 

עבר, ויצאנו לגלות ממושכת. 

אקשן°
חזרנו לארץ לאחר אלפיים שנות גלות. המקובלים 
הגדולים רואים בכך סימן שהגיעה העת לשוב ולחבר 

יחדיו את חלקי העם ואת העולם כולו. 
ניצב כעת אל  "ואהבת לרעך כמוך"  העיקרון של 
הגיע  לכיוונו.  קטן  צעד  שנעשה  מחכה  פנינו,  מול 

הרגע לשנות את פני הדברים לטובה. 
את  שניתן  ברגע  נכתב.  כבר  האופטימי  התסריט 
ונרצה לקיים קשר אמיתי שמיוסד על אהבת  האות 

אחים, הגלגלים ינועו קדימה. אקשן?

הולך להיות כאן טוב.
מאוד טוב

אופטימי,  עתיד  על  אפשרי  תסריט 
שבו אנשים חיים יחד בשלום, באחווה 

ÆÆÆהתסריט הזה נכתב עלינו Æובאהבה

באדיבות: מדינת ישראל, אוסף התצלומים הלאומי



מאת: אבי כהן ֺ 
תלמיד במכללת "קבלה לעם"  

קצת פ זה  ישראלי  עם חשבתי שלהיות 
ישראלים  על  הסיפורים  כל  פדיחה. 
שגונבים ברזים בבתי מלון בטורקיה; 
שתמיד מסתלבטים על כל מי שנמצא מסביב, 
כי הם בטוחים שאף אחד לא מבין עברית, אבל 
שמבין  ישראלי  איזה  עוד  בסביבה  יש  תמיד 

את השפה...
חשבתי שזה עם שהגברים בו לא יודעים לדבר 
עם נשים, והנשים - הן קשוחות כמו הגברים. 
עם שאף אחד בו לא יעשה בשבילך שום דבר 

שיוצא מגדר מה שהוא היה עושה ממילא. 
חשבתי שישראלים זה עם שיורה לעצמו ברגל, 
כי הוא מרגיש גאה ונחות באותה מידה. עם גס 
ומחוספס, שנמצא במלחמה מתמדת, אם לא ִעם 

עמים אחרים, אז לפחות עם עצמו.
את  שבחנתי  שנים  כמה  אחרי  עכשיו,  אבל 
הנושא, אני יכול לומר ללא היסוסים - מסתבר 

שצדקתי!

אוי ואבוי, אנחנו עם סגולה
שהעם  להבחין  ניתן  מזוינת  בלתי  בעין 

שכדאי  ומופת  סמל  בדיוק  לא  הוא  הזה 
לקחת ממנו דוגמה. הישראלי דגם 2010 אוחז 

בעוז באמונה של "ואהבת לעצמך כמוך". אז מה, 
זו  הנבחר"  ה"עם  עניין  כל  שבכלל  להיות  יכול 

המצאה מקומית שמבוססת על לאומיות? 
הסולם  בעל  עונה  בדיוק,  הזו  השאלה  על 
יכול  מדעתו  היוצא  ש"רק  הערבות,  במאמר 
טמון  כעם  שלנו  הייחוד  כזאת..."   להרהר 
בפוטנציאל שקיים בנו להגיע לערבות הדדית, 
הפוטנציאל  את  נממש  כאשר  אחים.  לאהבת 
היכולת לתת  נגלה בתוכנו את  הזה,  הישראלי 

ולאהוב את האחרים. 
אמנם קשה להאמין שדווקא אנחנו, השנואים, 
לכל  נעלמה  אהבה  אותה  את  לייבא  אמורים 
מדינות החוץ והסביבה, אבל העניין מתבהר כאשר 
מקלפים את הקליפה שמסתירה את הנקודה הזו 
של האהבה והחיבור. הקליפה שמסתירה אותה, 
היא הטבע האגואיסטי שלנו - זה שמרגיש את 

עצמו עליון ונפרד מהאחרים.

כל עוד נקודת האהבה לזולת נשלטת על ידי 
נוסיף  ולא מקבלת עצמאות, אנחנו  האגואיזם, 
לחיות  ניתן  האם   - בספק  יום  יום  להתהלך 
שאפילו  חלום  רק  זהו  שאולי  או  הזו,  בארץ 

צביקה הדר לא יכול להפוך למציאות.
ובהחלט  אגדה,  תהיה  לא  זו  נרצה,  אם  אבל 
לרעך  "ואהבת  הכלל  את  בינינו  לממש  נוכל 
היה.  ישראל  עם  שבעבר  כפי  ממש  כמוך", 
כאשר נצליח ביחד לאחד את הלבבות למימוש 
אותה המטרה, אז נוכל להזרים את האהבה, את 

האור, לכל הגויים, אפילו לאובמה. 
אז השנה, כשאנחנו תולים דגל מפלסטיק על 
למציאות  נתבונן  שאם  ייתכן  המכונית,  חלון 
בעיניים, נמצא שאין דרך אחרת להתגבר על כל 
הקשיים, אלא אם נכניס מרצוננו אחדות ואהבה 

ישירות לתוך העורק הראשי של החיים.

אני ישראלי!
?ßıאז מה, יכול להיות שאיבדנו את הטא

האם זו הבמבה הצהובה, כובע הטמבל או המדים 
הירוקים שבגללם זכינו בסגולה? ואולי בכלל כל 

עניין ה¢עם הנבחר¢ זו המצאה מקומית? טור אישי

מאת: אלי וינוקור ֺ 
מרצה במכללת "קבלה לעם"  

"תכלית ישראל היא לאחד את העולם 
כולו למשפחה אחת".

מאמרות הראי"ה קוק

יכול היה להיות אחלה רעיון לסדרת ז ה 
כולו  העולם  אחד  בהיר  בוקר  ריאליטי: 
מתעורר ומגלה שהוא נמצא בתוך וילה 
של  הפקוחה  עינו  צופה  מלמעלה  גלובלית. 
"האח הגדול" - הסדר החברתי החדש בעידן 
הגלובלי - המחייב אותו להתנהל לפי כללי 
משחק אחרים. שבעה מיליארד אנשים צריכים 

להתחיל לחיות כמו משפחה אחת. 
נשמע בדיוני? אולי, אבל זאת בדיוק הסיבה 

שבגללה מצאנו את עצמנו במשבר האחרון.

תלות הדדית ´ אגואיזם
Ω משבר

דרכה,  בראשית  עוד  הייתה  כשהגלובליזציה 
בינינו  המתהדקים  שהקשרים  אמרו  המומחים 
לנו  יאפשרו  שפה,  באותה  לדבר  לנו  יגרמו 
ויפתחו פתח לקשרים  נרצה  היכן שרק  לטייל 
הכרנו.  שטרם  וחברתיים  מדיניים  כלכליים, 
ואכן כך היה, אבל לא רק כך... מסתבר שלהיות 
"גלובלי" זה לא רק להתכתב עם החברים באיי-

על  כדי אכילת מקדונלד'ס בתאילנד  תוך  פון 
שולחנות פלסטיק תוצרת סין, אלא גם להיות 

תלוי בהרבה מאוד אנשים. 
אותנו  קידמה  הגלובליזציה  אחרות,  במילים 
בדרכי  שינוי  לנו  הכתיבה  גם  אבל  מאוד, 
אחד  כל  שבו  ממצב  בחיים.  שלנו  ההתנהלות 

חותר קדימה בצורה אישית, עברנו למצב שבו 
אומר  זה  ומה  בזה.  זה  לחלוטין  תלויים  כולנו 
במילים  או   - האגואיזם  שפתאום  בדיוק? 
הפך   - בלבד  עצמי  על  המחשבה  אחרות, 
להתנהג  ממשיכים  אנחנו  כי  למה?  לבעיה. 
חיים  שאנחנו  למרות  אגואיסטית,  בצורה 
כמו  סגורה,  ובמערכת  סגורה.  אחת  במערכת 
משפיעה  שלך  פעולה  כל   - סגורה  במערכת 
חוזרת אליך כמו בומרנג  גם  על אחרים, אבל 

)מישהו אמר משבר כלכלי?(. 

הפתרון - אחדות
גם אם לאחרונה מדברים על זה פחות, כולם 
מבינים שהדרך היחידה לשרוד בעולם הגלובלי 
היא ליצור בינינו יחסים אחרים, המבוססים על 
היא  הבעיה  ואהבה.  התחשבות  הדדי,  אמון 
שאף אחד לא באמת יודע איך לעשות את זה, 
והמצב רק מידרדר משעה לשעה. ובדיוק כאן 

עם ישראל נכנס לתמונה.
מפתיע או לא, אבל דווקא עם ישראל, העני כל 
כך באוצרות טבע "רגילים" כמו נפט או פחם, 
שהאנושות  הטבע"  "אוצר  את  בידיו  מחזיק 

בין  והחיבור  הקשר  חכמת   - היום  מחפשת 
של  ניצוץ  בנו  מקנן  בפנים  עמוק  האנשים. 
בימי  שלנו  העם  נוסד  שסביבו  הזולת  אהבת 
אברהם אבינו והתקיים עד לחורבן בית המקדש 

השני. 
השנים אמנם השכיחו את האהבה הזו מאיתנו, 
מאוחר  לא  עדיין  כי  סוברים  המקובלים  אך 
החברתית  המציאות  מזה,  יותר  בה.  להיזכר 
הישראלית הסדוקה היא דווקא הזדמנות לבנות 
את חיינו כעם על היסודות המקוריים שלנו - 

על אהבת הזולת.
נחלת  יהיה  בינינו  הנכון  בקשר  כשהצורך 
העם כולו, נהפוך דוגמה לחברה שמבוססת על 
אהבת הזולת ומקדמת את האהבה הזו בעולם 
- והתוצאה תהיה הצלחה מלאה לכל הצדדים; 
מהמשברים,  לצאת  דרך  שיש  תבין  האנושות 
מקומה  את  תפנה  האנטישמיות  ובמקביל 

לאהדה ולתמיכה בישראל. 
אהבת הזולת כדרך חיים, כסדר חברתי חדש, 
היא הנכס היחיד שיש לנו להציע היום לעולם, 
ולמזלנו, המקובלים הותירו בידינו את השיטה. 

עלילות עם ישראל בעולם הגלובלי

מן המקורות על
תפקיד

עם ישראל
כמין  נתקנה  הישראלית  "האומה 
ניצוצי  יזרמו  ידיהם  שעל  מעבר, 
ההזדככות לכל המין האנושי שבעולם 
כולו... עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, 
שיוכלו להבין את הנועם ואת השלוה 

השרויים בגרעין של אהבת זולתו".
בעל הסולם, מאמר הערבות

יכירו  שהכול  הימים,  קרבו  "עתה 
וידעו, שישועת ישראל וישועת העולם 
אור  חכמת  בהופעת  רק  תלויה  כולו 
הגנוז של פנימיות רזי התורה [הקבלה] 
מה  כשנהיה  רק  ברורה...  בשפה 
שאנו צריכים להיות, תשוב לאנושות 

הסגולה העליונה". 
הראי"ה קוק, אורות

"וכאשר יושלמו בני ישראל עם דעת 
התבונה  מעיינות  יתגברו  השלם, 
והדעת מעל לגבול ישראל וישקו לכל 

אומות העולם".
בעל הסולם,        
הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות

"ישראל מביאים אורה לעולם".
שיר השירים רבה, פרשה ד'

"האדם השלם אינו די שיצמצם עצמו 
באושר אומתו, כי צריך הוא להשתדל 
להביא ישועה כללית לכל האדם אשר 
שלנו  הלאומיות  האדמה...  פני  על 
העולם  לכל  ושלימות  ברכה  מביאה 
שסוף  בנינה,  בתחילת  ע"כ  כולו. 
היא בשביל  מעשה במחשבה תחילה, 

תקנת ואהבת כל המין האנושי".
הראי"ה קוק, עין איה ברכות

כל  על  מוטל  הבריאה  תכלית  "דבר 
המין האנושי יחד: שחור כלבן וכצהוב 
מתוך  אולם  מעיקרו,  הבדל  שום  בלי 
לדיוטא  עד  הבריות  טבע  של  ירידתו 
התחתונה, שהוא עניין האהבה עצמית 
כל  על  מצרים  בלי  שליטה  השולטת 
ומבוא  דרך  שום  היה  לא  האנושות, 
ולהסביר  עימהם  ומתן  במשא  לבא 
על  לקבל  ויסכימו  שיכריעו  להם, 
אל  הצרה  ממסגרתם  לצאת  עצמם, 
העולם הרחב של אהבת הזולת, מלבד 

האומה הישראלית".
בעל הסולם, מאמר הערבות

"למה נמשלו ישראל כאגוז? מה האגוז 
למלכים,  ותענוג  לתינוק  משחק  הזה 
כך ישראל, כשהם זוכים - והיו מלכים 
הייתי   – חוטאים  וכשהם  אומנייך, 

צחוק לכל העמים".
פסיקתא רבתי, פרשה י"א

אוי ואבוי, אנחנו עם סגולה
שהעם  להבחין  ניתן  מזוינת  בלתי  בעין 

שכדאי  ומופת  סמל  בדיוק  לא  הוא  הזה 
2010 אוחז 

בעוז באמונה של "ואהבת לעצמך כמוך". אז מה, 

האם זו הבמבה הצהובה, כובע הטמבל או המדים 

עניין ה¢עם הנבחר¢ זו המצאה מקומית? טור אישי

מהי הסיבה האמיתית למשבר 
העולמי, מדוע לא ניתן לפתור 
ואיך  המוכרים,  בכלים  אותו 
הישראלים קשורים לכל זה?

איור ממוחשב: ענבל דרור



מי אתה עם ישראל?
מבט כללי על התפתחות האומה הישראלית, מגלה שאנו נמצאים כיום בתקופה היסטורית - בפעם הראשונה, 

באפשרותנו לממש את ייעודנו כעם

אחדות עם ישראל

גלות מצרים

גלות בבל

גלות

כל העולם 
משפחה 

אחת

פירוד

זמן

1. אברהם מגלה את 
השיטה לחיבור ולאהבה 

בין בני האדם 

3. ממלכת ישראל המאוחדת 
- בית המקדש הראשון

4. בית המקדש השני - 
ואהבת לרעך כמוך

5. היום, בפעם הראשונה בהיסטוריה, אנו עומדים 
לפני הבחירה לממש את תפקידנו כבעלי השיטה 
לחיבור ולאהבה. "בית המקדש השלישי" - כל 

האנושות מחוברת כמשפחה אחת

רק  היה  כעם  שלנו  התהליך  כל   .5
נמצאים  או  שבו  המכריע  לשלב  הכנה 
לפני  ניצבים  אנו  לראשונה  כיום. 
ייעודנו  את  לממש  ביכולתנו  הבחירה: 
השיטה  כבעלי  ההיסטוריה  משחר 
אנו  עכשיו  האדם.  בני  בין  לחיבור 
לגויים",  "אור  להיות  לבחור  יכולים 
ולהעלות איתנו יחד את האנושות כולה 
"בית  המכונה  השלמה  החיבור  לרמת 
לזה  זקוק  העולם  השלישי".  המקדש 
לכך  מתאימים  התנאים  מתמיד,  יותר 
האמצעים  כל  ובידינו  מאי-פעם  יותר 

. . לעשות זאת. עלינו רק לבחור.

1. בבל העתיקה - רוב אוכלוסיית 
העולם מרוכזת באזור, וחיה כמשפחה 
האגואיזם  פורץ  לפתע  אחת. 
את  זה  להבין  מפסיקים  והאנשים 
מגלה  אברהם  למצב,  כפתרון  זה. 
בני  בין  ואהבה  לחיבור  השיטה  את 
האדם. את עיקרי השיטה הוא כותב 
היצירה",  "ספר   - הקבלה  בספר 
ומזמין את כל הבבלים ללמוד אותה. 
קבוצה  רק  סביבו  מתקבצת  בפועל 
שמתגבשת  תלמידים,  של  קטנה 

לעם ישראל.

אגואיזם  של  חדשה  2.רמה 
פורצת בקרב עם ישראל. הפעם 
העם מקבל את אותה השיטה 
לחיבור ואהבה בלשון חדשה - 
לשון התורה, המותאמת לתיקון 
העם  החדשה.  האגואיזם  רמת 
השנאה"  ל"הר  מעל  מתעלה 
)הר סיני( שפרץ בקרבם, ומגיע 
למצב של ערבות הדדית, כאיש 

אחד בלב אחד.

מביאה  בעם  האחדות   .3
עימה שגשוג והצלחה בתקופת 
דוד  של  המאוחדת  הממלכה 
שוב  פורץ  אז  אבל  ושלמה, 
החורבן  הסורר.  האגואיזם 
מביא  הפנימיים  ביחסים 
והעם  חיצוני,  לחורבן  בהכרח 

יוצא לגלות בבל.

ומצליח  עצמו  את  אוסף  ישראל  עם   .4
הוא  יותר.  נמוכה  ברמה  הפעם  להתחבר, 
המקדש  בית  את  ובונה  ישראל  לארץ  חוזר 
רב  זמן  מחזיקה  לא  האחדות  אך  השני, 
והמפולת מתחילה. רבי עקיבא מנסה לעצור 
היסוד  עיקרון  לימוד  באמצעות  הנפילה  את 
למרבה  כמוך".  לרעך  "ואהבת   - בשיטה 
משנאת  וכתוצאה  לו,  מקשיבים  לא  הצער, 
שמעון  רבי  לגלות.  שוב  יוצא  העם  החינם 
בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא, כותב את 
ספר הזוהר, שהוא המפתח ליציאה מהגלות. 
בתקופתנו,  יתגלה  שהספר  בו  מציין  הוא 

כשהאגואיזם יגיע לרמתו המקסימלית.

שנאת חינם 
פורצת, עם 

ישראל יוצא 
לגלות

 ֺ מאת: אורן לוי
מנהל תוכן - "קבלה לעם"  

"אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל". 
תלמוד בבלי, מסכת יבמות

שהו רע מאוד קורה לעם היהודי בתקופה מ
עם  מחריפים  ממשברים  האחרונה. 
האירופי,  האיחוד  האנגלים,  הטורקים, 
. וגם מעבר  . ולאחרונה אפילו עם ארצות הברית.
לים, זינוק של למעלה מ-100% במקרי האלימות 
על רקע אנטישמי נגד יהודים בעולם בשנה שעברה 
- דבר שהופך אותה לשנה עם מספר התקריות 
הגבוהה ביותר ב-20 השנים האחרונות. ממצאים 
אלה הם חלק מדו"ח שהתפרסם ערב יום השואה 
על ידי המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו 
באוניברסיטת תל-אביב. על רקע הנתונים הקשים 
מציינים מחברי הדו"ח כי: "הדמוניזציה המתמדת 
אותם  מציגה  ותומכיה,  היהודית  המדינה  של 
של  לצרותיו  מרכזי  וכמקור  רוע  כל  של  כסמל 
העולם - מתרחקת מדיון פוליטי-ענייני ומובילה 
במתכוון ושלא במתכוון למחשבה שביטולה של 
מדינת ישראל כמדינה יהודית וכהישג יהודי יביא 
שגורם  היהודים,  בנו,  יש  מה  אז  לעולם".  גאולה 

לרבים לכעוס עלינו?

מה כולם רוצים מאיתנו?
איך זה שעם אחד כל כך קטן, מצליח לעורר 

עליו שנאה כל כך גדולה?

מסע שורשים
העם  לשנאת  המקור  אחר  להתחקות  מנת  על 
של  מחצבתה  כור  אל  בזמן,  למסע  נצא  שלנו 

האומה הישראלית. 
באלף השני לפני הספירה התרכזה רוב אוכלוסיית 
העולם סביב מסופוטמיה. כפי שמעידים המקורות 
כמשפחה  בנחת  חיו  האזור  תושבי  הקדומים, 
אחת,  שפה  כל-הארץ,  "ויהי  ושלווה:  מאוחדת 

ודברים, אחדים" )בראשית, יא', א'(. 
המקום,  תושבי  בקרב  האגואיזם  פרץ  לפתע 
וכתוצאה מכך נדחפו בני האדם לשלוט על הטבע, 
ולנצל את הכול ואת כולם לטובתם האישית. בניית 
מגדל בבל המפורסם מסמלת את אותה התפרצות 

אגואיסטית.
עם  להשלים  סירב  שמו,  אברהם  אחד,  בבלי 
האגואיזם  על  להתגבר  דרך  לחפש  והחל  המצב, 
הובילו  ומחקרו  חיפושיו  האדם.  בני  בין  שמפריד 
להתעלות  לאדם  שיטה, שמאפשרת  לפיתוח  אותו 
מעל לאגו המפריד בינו לבין חבריו ולהתאחד על 
בסיס אהבת הזולת. את עיקרי שיטתו ניסח בספר 

הקבלה החשוב שמיוחס לו, "ספר יצירה".
בעוד שרוב הבבלים בחרו להתעלם מדברי אברהם 
כאלה שהקשיבו  גם  היו  הכדור,  פני  על  ולהתפזר 
ברבות  והפכו  השיטה  את  למדו  סביבו,  והתרכזו 

זו  אומה  של  ייחודה  הישראלית.  לאומה  הימים 
השיטה  יישום  נוצרה:  לשמה  במטרה  מושרש 
את  אותה  וללמד  האדם  בני  בין  ולאהבה  לאיחוד 

כל העולם.

בחזרה לעתיד
קווים  מגלה  שלנו  המציאות  על  חטוף  מבט 
הקדומה  העת  בני  של  קורותיהם  בין  מקבילים 
ואותנו  העולם,  את  דחף  המתפתח  האגו  לימינו. 
רשת   - המודרני  בבל  מגדל  את  לבנות  בתוכו, 

על  המבוססים  גלובליים  מסחר  קשרי  של  סבוכה 
אינטרסים אגואיסטיים צרים. 

אך שלא כמו בתקופת אברהם, במשבר הנוכחי אין 
האחרונה  לקומה  הגענו  ולהתפזר.  לברוח  לאן  לנו 
של המגדל, ובה חיים קרוב לשבעה מיליארד איש 
לראשונה  שפרץ  האגו  מוחלטת.  הדדית  בתלות 
שהפעם  אלא  לשיאו,  כיום  מגיע  העתיקה  בבבל 
מוביל  שהוא  בכך  להכיר  מתחילה  כבר  האנושות 

אותה למבוי סתום.
כל יום שעובר, כל משבר שצף ועולה, מבהיר לנו 
שהדבר האמיתי שבבל המודרנית זקוקה לו היום יותר 
ההתעלות  שיטת   - אברהם  שיטתו של  היא  מכול, 

מעל האגואיזם שמפריד בינינו וגורם לנו לסבל.
אך זה לא מסתכם בכך. מקובלים לאורך הדורות 
לשיטה  שתזדקק  האנושות,  כי  ואמרו  הרחיבו  אף 
האומה  בני   - בה  מהמחזיקים  אותה  תתבע  זו, 
הישראלית. "בתת הכרתו", הם מסבירים, "העולם 
ושאנו  מיוחד,  משהו  היהודים,  בנו,  שיש  חש 
שאנו  ככל  הטוב.  לגורלו  המפתח  את  מחזיקים 
עלינו  מעוררים  אנו  תפקידנו,  במימוש  מתעכבים 

שנאה גדולה יותר בקרב אומות העולם". 
כאשר נממש את שיטת אברהם ונשיב את אהבת 
את  כולה  לאנושות  להגיש  נוכל  בינינו  האחים 
השיטה לה היא מייחלת כל כך. ואז תיפסק השנאה 
ונזכה להכרה, אהדה ותמיכה מכל העולם, כבעלי 
כדברי  האדם.  בני  כל  בין  ואהבה  לחיבור  השיטה 
הנביא ישעיה "הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים, 
כתף  על  ובנותיך  בחוצן,  בניך  והביאו  נסי,  ארים 

תנשאנה" )ישעיהו מ"ט, כ"ב(.

2.מעמד הר 
סיני - עם ישראל 

מגיע למצב של 
ערבות הדדית
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שבת אחים, ספיישל עצמאות   20:45
באותה סירה, מפגש חברים   22:20

ספטמבר, ארקדי דוכין בהופעה   23:00
דרום, סרט דוקומנטרי   00:00

סיפור רוחני, על דוד וגוליית   01:10
הופעה של להקת "הדור האחרון"   01:45

סיפור רוחני, על המרגלים   02:35

 ¨˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ
≤∞Æ¥Æ±∞

לילות קבלה, בשידור חי   03:10
באותה סירה, מפגש חברים    06:05
הכיתה של מר שמלו, הסרט   06:45

שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין, עצמאות   07:25
פלפלונים, ספיישל עצמאות   08:00

להרגיש זוהר, עצמאות   08:40
באותה סירה, מפגש חברים     09:20

ליום העצמאות  
דרום, סרט דוקומנטרי   10:00

שבת אחים, ספיישל עצמאות   11:15
שירים ומוזיקה   11:35

קבלה היום, שיעור הקבלה היומי   12:10
הופעה של להקת "הדור האחרון"   13:10

סיפור רוחני על דוד וגוליית   14:00
שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין, עצמאות   14:35

הכיתה של מר שמלו, הסרט   15:05
פלפלונים, ספיישל עצמאות   15:40

שבת אחים, ספיישל עצמאות   16:15
ספטמבר, ארקדי דוכין בהופעה   17:50

חוויה ושמה קבלה, בשידור חי   19:00
הרצאה של הרב לייטמן ליום העצמאות,     19:30

בשידור חי  
חוויה ושמה קבלה, בשידור חי    21:00

דרום, סרט דוקומנטרי   21:30
באותה סירה, מפגש חברים   22:40

תיקון חצות, שיעור הקבלה היומי   23:15
הופעה של ארקדי דוכין בכנס "זוהר לעם"   02:05

שלבי הסולם, עצמאות   02:35
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