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 | הרב אליעזר קשתיאל בחוקותי-בהרפרשת 

 ארץ ישראל בירור עוצמתה של - שנת השמיטהקדושת 
 

 קדושת השביעית מיוחדת מכל קדושות ארץ ישראל. 1

 בכל שאר מצוות התלויות בארץ צריך לעשות מעשים: להפריש, לומר וכדו'.

 צריכים להיות גם כל מיני תנאים: אם גדל, אם כך וכך. רק על דגן תירוש ויצהר או רק על שבעת המינים וכדו'

 כבר פרצה איתו קדושה מתוך האדמה. -רק יצא פרי קטן  -בשנת שמיטה אין תנאים ואין מעשה לקדושת פירות שביעית

 וגם נשארת בפרי. [ולכל מה שבא בעיקבותיו לכסף] קדושת שביעית גם מתפשטת יותר מכל קדושה אחרת ועוברת לדמים

 הקדושה הטבעית של ארץ ישראל גדולה על כל מעשה של האדם.אנחנו רואים ש

 .ושה הטבעית של א"י הרבה יותר גדולה מקדושה מהתערבות האדםהקד -זה מה שהשביעית רוצה ללמד אותנו 

 עיקר הקדושה הקיימת ולא עיקרה במעשייך...

, ובאה השביעית ומזכירה לו רק לעצמו, שהכול מעשה ידיוכל השנים עובד בשדה ומחזיק שאדם וזה מקביל להתעוררות ה

 שלא הכל בגלל מעשה ידיו.

 שמוציאה פירות גם אם לא התערבת. -בשבע שנים מתבררת קדושתה, עוצמתה וברכתה של הארץ כך פעם 

האדם מרגיש שאני בקומה של הבהמה..., אם -הרב קוק כותב ששמיטה יוצרת שפלות דעת. אדם יחד עם 'והחיה אשר בארצך'

 .ם בלי העשיה שלךא"י היא אדירה ג ככה מה המעלה שלך? הרי קדושת

 ככל שקדושת ארץ ישראל מתגלה בעוצמתה כך גדלה הענווה 'ענווים ירשו ארץ'.

 ניין אחווה. חוזר הביטוי 'אחיך' רבות.עהמדברת על המשך הפרשה וכך ניתן להבין מדברי הרב את 

 כי אדם מסתכל רק על עצמו... -יש תמיד פגיעה באחווה מדוע 

 הגעת הקדושה לפני פעולת האדם אפ' ברצון. -עוצמת ארץ ישראל 

 בכל שאר העולם תלויה הקדושה במעשה האנושי. בארץ ישראל היא כבר מצויה.

 ....כי המקום.. אדמת קודש'של נעליך' -כאמירה למשה בהר סיני וכן ליהושע בכניסה לארץ 

הוא צריך פטיש כדי לקחת ולא  -זהב  משל למחפש זהב שחופר רבות למצוא זהב אולי ימצא. לעומת מי שאצלו מצוי בגינה

 כדי לחפש אותה...

 אין זהב אלא תורה.  - .'ההיא טוב וזהב הארץ' וזהוא הפסוק

 .ד לפני הפעולה שלך..עו -' אווירא דארץ ישראל מחכיםולכן '

 ארץ ישראל בקדושת הר סיני. -פרשת בהר סיני 

 היא תעלה אותנו עוד ועוד. 

 הר סיני. אחריה יש מעמד הקהל. זה מעמד מסקנת שנת שמיטה:

 מביאה אותך אל ההתעלות ואל התורה.האדמה  -שהמקום סיני והשמיטה מחדדים לנו  הר -'הקהל' 

 יים.טוב להתכונן לקראת שנה הבאה: ללמוד ההלכות וענייניה הרוחנ

 

 .ל א"י למעלה מקדושתנושמחה גדולה על הופעת קדושתה הגדולה ש -שבת הארץ 

 וקרובים לקיומה מדאורייתא.

 ,רוב שמחות ישועות ונחמות

 שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – [' אייר, תשפאכו] שיכתוב 


