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מה עניין שמיטה אצל יום כיפור?
◆

זהר יהלומי, אלול ט' אלון

יום הכיפורים מכונה במקרא שבת שבתון ומקרא קודש. בעבר הטקסים של היום הזה היו 
קשורים למשכן, לקורבנות ולכהנים, אך לאחר חורבן הבית השני עבר מרכז החג מבית המקדש 

לבית הכנסת, ובמקום הקורבנות באה התפילה. חכמים ייחדו ליום כיפור מנהגים אחרים כדי 
לשמר את קדושת היום ולקיים את ההלכות שהחליפו את הטקסים שכבר אינם.

מועד נוסף שמזכיר את התהליך הזה )גם אם בצורה קצת שונה( הוא שנת שמיטה. זוהי שמה של 
השנה השביעית במחזור של שבע שנים הנקראת גם שביעית או שבת הארץ. המצוות שנוהגים 

בשנה זו עוסקות בעזיבת אחיזתו של האדם בנכסיו הגשמיים, ומתחלקות לשתי קבוצות: שמיטת 
קרקעות שמתקיימת באיסור על עבודת האדמה והנאה מתוצרתה ושמיטת כספים שמתקיימת 

במחיקת חובות.

כיום העיסוק בשמיטה הצטמצם לחקלאים בישראל ולמי ששומר קדושת שביעית, אך כמו 
השינויים שהחילו חכמים על מנהגי יום כיפור, כך גם כאן יש כאלו שמנסים להנכיח את שנת 

השמיטה במרחב הישראלי בעזרת יוזמות חברתיות וכלכליות ולהביא לידי ביטוי את האידיאלים 
והערכים שהתקופה הזו מזמנת לנו.

גם ביום כיפור וגם בשנת השמיטה נוצר מרווח בזמן שבו אנו עוצרים את חיינו ממרוצם ונדרשים 
לבחון את יחסנו עם הקודש ועם הרוח תוך התפנות מעיסוקים חומריים. השהות הזו מאפשרת 

לנו מפגש מחודש עם עצמנו. אני מזמינה אתכם.ן לשבת ביחד, ללמוד, לקרוא ולדבר על 
השמיטה המתקרבת. אתם.ן מוזמנות ומוזמנים להעזר בשירים ובשאלות המנחות כדי לחשוב מה 
אתם.ן רוצים ורוצות לקחת מהערכים המלווים את שנת השמיטה והאם תוכלו למשוך מהתקופה 

המיוחדת הזו משמעות ורלוונטיות גם לחיים שלכם.ן.

ְדָרִכים ים ּבַ ֵאיך קֹוִצים ְיֵבׁשִ

ִיץ ָעֵיף, ְלֵהי ּקַ עֹוד זֹוְכִרים ִשׁ

ָלִפים ִמְתַנְמִכים ִגְבעוֵלי ׁשְ

רוַּח ַהחֹוֶלף. וְּבֵני ֶזַרע ְנפֹוִצים ּבַ

 

ָקִרים ַהְטלוִּלים ּבְ וֵּבין ָחמוִּקים ּבַ

לֹות, ֵעיַנִים ּכָ אית ַהְרֶחק ּבְ ִנשֵׂ

ח ַהִמִלים ֵאׁש ַעל ִמְזּבַ עֹוָלה ּבְ

ָלנוּ - ְסָעַרת ַהֵלילֹות. חוּקֹות ׁשֶ ַהׁשְ
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