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BURDENSOME STONE השתייה אבן
Tali Ohaion אוחיון טלי

של  המזרחי מים בצד כתם התגלה ידיעה ולפיה ב־2002 התפרסמה מחדש... יתחיל שם הכל — התחיל הכל שם
שעליית מאמינים הצדדים ששני כיוון במקובלים, נועצו מוסלמים דת שאנשי כך על דיווחו מקורות השתייה. אבן
העולם לבריאת השתייה אבן את קושרת היהודית המיסטיקה הימים. אחרית תחילת את מבשרת השתייה באבן המים
יסוד על מורה "שתייה" והגשמי. המילה הרוחני העולם בין החיבור מקום טבור העולם, תשתית, מלשון "שתייה" —
קודש מקום השתייה, על אבן העולם. את מימיה מלפרוץ ולהחריב את ועוצרת פי תהום על מכסה האבן — המים
במסעו מוחמד לשמים הנביא של עלייתו מקום זהו האסלאם, לפי הברית. ארון מונח היה בבית המקדש, הקודשים

והחיים. החסד העולם, מי כמקור המיסטי בישו השתייה רעיון ממירה את הנצרות לירושלים. ממכה המיסטי
הפוליטי  כי ומוכיח הפוליטי, את יוצר התיאולוגי הקונפליקט כי הטענה תחת חותר העולם... הסרט של הנפץ חומר
נותנת העולם" כ"צ'אקרת השתייה אבן של המיסטית היהודית התפיסה לצרכיו. התיאולוגי את ומעוות מתעל
כל המפקיעה פלורליסטית — תפיסה לאדם האלוהים בין הזה החיבור למוקד את עצמן לקשור הדתות לכל לגיטימציה
חלק בהבאת ולוקח העליונה ההשגחה את מבטא והיסטורי תיאולוגי מהלך כל אנושי. בכוח המקום של ניסיון כיבוש
ייקרא תפילה בית ביתי "כי כולו — לעולם כוהנים בבחינת בראש היהודים זה, עומדים תפקידים" ב"משחק הגאולה.

הסרט. יוצרי בנוכחות ההקרנה העמים...". לכל

This is where it all began. Where it will all begin again…. In 2002, a water stain was discovered on the 
Foundation Stone. Sources report that Muslim clerics have asked to consult with Kabbalists. Both sides 
believe that the rising of water foretells the End of Days. According to Judaism, the Foundation Stone is 
connected to Creation. It is the location of the Holy of Holies of the Temple. According to Islam, this is where 
Mohammad ascended to Heaven. Christianity attributes the concept to Jesus as the source of the waters of 
the world – kindness - life.
The Explosion of the World… The Jewish mystical conception of the Foundation Stone as the “seed & 
chakra of the world” legitimizes the connection between all religions to this place of union between God and 
man – a pluralistic approach which makes it impossible to conquer this place through human means. Every 
theological and historical event manifestation of divine intervention and serves to bring about redemption. 
In this “role-play,” the Jews represent the Priests of the entire world – “For my house will be the house of 
worship for all nations….” Screening in the presence of the filmmakers.
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