Rabi Yaakov Yosef Kohen’in konuşmasının metni
Dünyanın her yerinde oturan,
yerküreyi bayındır kılan,
bulunduğunuz her yere kutsiyet ve saflık getiren
kardeşlerimiz Bene Yisrael’e şalom!
Siz belki batıda bulunuyorsunuz, ama kalpleriniz doğuda.
Doğu, Erets Yisrael’dir.
Beezrat A-Şem, Kutsal ve Mübarek Tanrı sizi de Erets Yisrael’i, “kutsalların kutsalı”
addedilen bu yeri iskân etmeye nail etsin.
Bizler, Erets Yisrael sakinleri olarak, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Yisrael halkına verdiği ve
Hahamlarımızın, kurtuluşa giden yolda bir kilometre taşı olduğunu vurguladıkları bu
muazzam mitsvada pay sahibi olma ayrıcalığına sahibiz.
“Şemitat A-Arets” (ülke toprağının nadasa bırakılması), kişinin Erets Yissrael’de sahip
olduğu toprağı bu yıl boyunca onu işlememesinin, onda herhangi bir şey yetiştirmemesinin,
onu yeşertmemesinin, onda meyveler üretmemesinin emredildiği anlamına gelir. Bu
mitsvanın amacı, toprağın bize değil, Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya ait olduğunu
anlamamızdır.
Kişi, toprağı işlememekle, Evrenin Yaradan’ı ile arasındaki müthiş bağı gösterir, kendisine
bolluk ve bereketi, toprağın değil, O’nun getirdiğini anladığını ortaya koyar.
Kutsal ve Mübarek Tanrı size “Yedi yılda bir, toprağı işleme” demektedir.
Erets Yisrael’de oturan ve burada toprak sahibi olma ayrıcalığına sahip olan kişiler Şemita
mitsvasını yerine getirmektedir.
Toprağı nadasa bırakmakta, onu işlememektedirler.
Bu noktadan çıkışla, Kutsal ve Mübarek Tanrı “Üzerinize sonsuz bereket boşaltacağım”
sözünü vermektedir.
Eğer bu noktanın anlamını kavrarsanız, dünyanın size değil, sizin dünyaya hükmettiğinizi
anlarsınız.
Kabalist Rabi David Kohen’in akıl ettiği muhteşem bir fikre nail olduk.
Bu amaçla, sizi de bu mitsvaya ortak edebilmek için “Şemita beş bin yedi yüz seksen iki” adlı
şirket kuruldu.
ABD’de yasal olarak tescil edilmiş olan bu şirket, Şemita yılı için tarım amaçlı bir toprak
satın aldı (müthiş bir fikir!). Şirket, bu toprağın tüm dönem boyunca işlenmemesini ve tüm

Şemita kurallarının, “eter mehira” çözümüne dayanmaksızın, en yüksek standartlarla yerine
getirilmesini temin edecektir.
Kutsal hahamlar, Alon Şvut’tan Rabi Yosef Tsvi Rimon ve Şalabim kibutsundan Rabi Aaron
Martsbah, satış sözleşmesinin metnini, yükümlülüğünüzü tüm görüşlere uygun olarak yerine
getirmenizi temin etmek edecek şekilde hazırladılar.
(Bu girişimi duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım ve duygulandım.)
Şirket, Erets Yisrael’de nadasa bırakabileceğiniz bir toprağınız olmayan size, bu topraktan bir
metrekarelik bir parçayı bin dolar maliyetle satın almanızı teklif etmektedir.
Bu muazzam mitsva için, günde üç dolardan daha düşük bir tutar söz konusudur.
Alınan toprak sürekli olarak kameraların gözetimi altında olacaktır ve bu sayede herkes
internetten bağlanmak suretiyle burayı günde 24 saat görebilecektir.
Her katılımcı, kendi toprak parçasını satın aldığını belgeleyecek bir belge alacaktır.
Bu belge size elektronik posta aracılığıyla gönderilecektir ve böylece onu basabilecek,
çerçeveletebilecek ve evinizin veya ofisinizin merkezi bir yerine asabileceksiniz.
Bu sayede, kurtuluşu yakınlaştıran, sizi aliyaya ve hepimizi kutsiyete, saflığa ve içinde
bulunduğumuz zorlu durumun sonuna yaklaştıran bir mitsvada pay sahibi olduğunuzu
belgeleyebileceksiniz.
Kutsal ve Mübarek Tanrı, “Bear” peraşasında Yisrael halkına harika şeyler söylemektedir.
Yisrael halkına şöyle bir açıklamada bulunmaktadır: “Zira Bene-Yisrael, Benim kullarımdır.
Mısır Ülkesi’nden çıkarmış olduğum Kendi kullarımdır onlar.”
Siz Benim kullarımsınız. A-Şem’in kullarısınız. Dünyanın köleleri değilsiniz.
Bolluğa erişmek için yapmanız gereken eylem mutlaka mantıksal çabayı gerektirecek diye bir
kural yok.
Aksine, sizden, mantığa aykırı bir çaba göstermeniz beklenmektedir.
Bu şekilde “Çünkü tüm yeryüzü Bana aittir” sözlerine tanıklık etmiş oluyorsunuz.
Geçim kaynağınız olan toprağı, sırf Kutsal ve Mübarek Tanrı öyle dedi diye işlemeden
bırakıyorsunuz. Bu şekilde kutsiyet noktasına bağlanmış oluyorsunuz.
Erets Yisrael’den uzakta olsanız bile siz kutsalların kutsalısınız.
Rut kitabında söylendiği gibi: “Ve bu, belgedir.”
Siz “Çünkü tüm yeryüzü Bana aittir” sözlerinin ve Erets Yisrael’in kutsiyetinin bir parçası
olduğunuzun tanığısınız.

Bu mitsvaya katılımınızla, hem özel anlamda kendinize ve ailenize, hem de genel anlamda
cemaatinize ve tüm Yisrael’e kurtuluşu getireceksiniz.
Size sıcak ve duygu dolu bir tavsiyeyle başvuruyorum. Bu girişim beni heyecanlandırıyor ve
konuyla ilgili herkese bereket dualarımı iletiyorum.
Hepinizin üzerine beraha yerleşsin.

