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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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יֹות, ֵאין ִציּפִ ִנְרֶאה ִנְסַחְפנוּ ּבְ ּכַ

ְלָעָדם,  ּבִ ֶאל ַהֶחְמָדה ְוַהתֹום, ׁשֶ

לא ִנְמַחל ַעל ּכל ַהָטעוּיֹות

ִהִגיע מֹוֲעַדם. ְוכל ַהְנָדִרים ׁשְ

ים, עֹוד ְמַעט ְנַבִטים ֲחָדׁשִ

ת, ֶקׁשֶ ְקוֹות ַהְצָבִעים ּבַ ִעם ִתּ

ים ְטָרׁשִ ִיְתעֹוֵררוּ ִלְגבֹוַה ְמאֹוד ּבַ

ם.  יב ַהרוַּח וּמֹוִריד ַהֶגּׁשֶ ְלֵמׁשִ

 

ָבר אֹוֶרב  יִלים ּכְ ְבׁשִ ְוֵריַח ּתַ

ִית ַהָסמוּך,   ּבָ מוּל ַחלֹוְנך ּבַ

ֶטֶרם ֲארוַּחת ָהָחג ַהָקֵרב ּבְ

ּתוַּגׁש ֶאל ַהׁשוְּלָחן ֶהָערוְּך.

 

ים אז ַיַחד ֶנֶאסֹוף ֶאת ַהַמֲעשִׂ

ֶטֶרף, ּנֹוְתרוּ ּכְ ְוַהאֹותֹות ׁשֶ

ְלֲעזוַּבת ַהיֹוְצִאים ְוַהִנְכָנִסים

ל ַהָקִיץ ַהחֹוֶלף. ְוַהְסִליחֹות ׁשֶ

סליחות / ירמיהו בן צבי, התפרסם במקומון קיבוץ רמת יוחנן - "ברמה", י"ח באלול 

תשס"ח, 18.09.08

אסוף את המעשים

את המילים והאותות

כמו יבול ברכה כבד משאת.

אסוף את הפריחה

אשר גמלה לזיכרונות

של קיץ שחלף בטרם עת.

אסוף את כל מראות פניה היפים

כמו את הפרי ואת הבר.

האדמה היא אפורה מתחת 

לשלפים

ואין לה עוד לתת לך דבר.

ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו

ואין יותר נדרי ואסרי

רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו

עוד יחונן את עפרה בתום תשרי.

אסיף / איתמר פרת

שני השירים מתכתבים אחד עם השני ומדברים על איסוף. בחיינו אנחנו אוספים דברים רבים: 
מילים יפות וקשות, חברים, הרגלים, חוויות, טעמים, זיכרונות, עלבונות, מעשי חסד, ועוד.

◆  ◆  ◆

האם אספתם לאחרונה משהו לחייכם שאתם מצטערים עליו? ◆

מה יקרה אם תוותרו עליו או תשמטו אותו מחייכם? ◆
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"בחיי היום יום שלנו אנו שמים לב ראשית לכל מה שמכתיבים לנו חושינו: מה 

שרואות העיניים, מה שחשות האצבעות. לגבינו 'מציאות' היא עצמים התופסים 

מקום ממש במרחב. ]...[ היהדות היא דת של זמן והיא מכוונת לקידוש הזמן. 

היהדות מלמדת אותנו להידבק אל קדושה בזמן, אל מאורעות קדושים, ללמוד 

כיצד לקדש 'מקומות מקלט' המזדקרים מתוך הזרם האדיר של השנה. ]...[ רוב 

המצוות כמו שבת, ראש חודש, חגים, שנת שמיטה ושנת יובל – תלויות בשעה 

מסוימת של היום, או עונת השנה".

"השבת – משמעותה לאדם המודרני" / אברהם י' השל

"כשנשאלת השאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני, אצלי הקושיה אינה 

קיימת. הרי רק בכוח השמיטה מתאפשרת קבלת התורה. רק בשמיטה נמצא 

הוויתור הפותח את הדברים עד תומם, עד תומתם, עד למקום התום והתמימות 

וההתגלות.

רק מתוך השמיטה מתקבלת התורה, רק מתוכה נובעים האמונה והאמנות. ולא 

מדובר כאן, בהכרח, על שמיטה מתמידה וגורפת ]...[ לפעמים מספיקה לכך 

גם שמיטונת, קצרה, זמנית, ואפילו רגעית, חולפת ]...[ אבל רק מתוך שמיטה, 

גדולה או קטנה יותר, ביכולתנו להיפקח אל מה שמעבר לנו".

"בין שמיטה להר סיני" / רבקה מרים 

◆  ◆  ◆

למה מתכוון השל במשפט "היהדות היא דת של זמן" ומה הם "מקומות מקלט"? ◆

מה הוויתור מאפשר לנו? ◆

מדוע רק מתוך השמיטה מתקבלת התורה? ◆
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זלמן הסתובב בעולם מבולבל

שאל את עצמו “מי אני ובכלל?

אני חקלאי יש לי שטח גדול

ואני מנהל את הכל

אני מגדל פירות וירקות

ומקפיד לדשן לעבד להשקות

אני המושל על חלקת אדמה!”

ואז יצתה בת קול ואמרה:

זלמן זה לא אתה!

הנה תראה, שנת שמיטה

השדה מלבלב בלי עזרתך

אתה לא אדמתך

אתה פשוט

זלמן התקשר לכאן ולכאן

אמר לעצמו “אני הבוס של הזמן

אני רק מרים איזה טלפון קטן

ומיד מסודר העניין

יש לי מעמד מסביב לשעון

קריירה נון-סטופ מניות וממון

אני תמיד זמין לכל הפתעה!”

והופ יצתה בת קול ואמרה:

זלמן זה לא אתה

הנה שבת המלכה

עכשיו תהיה במנוחה

אתה אחד מהעם שאומר תפילה

מעמדך לא אתה

אדמתך לא אתה

אתה

אתה פשוט זלמן.

זלמן הביט באשתו הטובה

כאילן מגונן היא פורשת צילה

“שנים אני איתה, אני בעלה

ועדיין כפיות במיטה

הקמנו ביחד משפחה למופת

והיא אשת חיל, סקסית באמת

ואני, מי אני? אני בעלה!”

ואז יצתה בת קול ואמרה:

זלמן זה לא אתה!

האישה שאיתך היא לא באמת

שלך

אשתך עכשיו שומרת נידה

אז טעית בכל קנה מידה

אתה לא בעלה

אתה לא מעמדך

אתה לא אדמתך

אתה פשוט

זלמן נשכב על הכורסא בסלון

הביט על הקירות והציץ מהחלון

ביתי מבצרי הוא כמו ממלכה!”

ושוב יצתה בת קול ואמרה:

סוכות  זלמן זה לא אתה! 

עכשיו צא אל הסוכה

נובו ריש אל תהיה לי מצוברח

הבט לכוכבים הקורצים מהסכך

ביתך לא אתה

אשתך לא אתה

מעמדך לא אתה

גם אדמתך לא אתה

אתה פשוט

זלמן.

זלמן שאל את אביו החולה

“איך אגדיר את עצמי בעולם הזה?”

“אתה הבן שלי” אמר האב החכם

ועצם את עיניו לעולם.
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האבא נטמן בחלקת אדמתו

לנכדו קלמן נתנו את שמו

וזלמן נשאר עם אותה שאלה

ויצאה בת קול הפעם עם תשובה:

זלמן אתה זה ששואל

זה שתמיד מתבלבל

בין מה ששלך למי אתה

ובין עבודתך למהות עולמך

זלמן זה לא אתה

מתי כבר תכונן יחסים עם עצמך?

אתה לא רכושך

לא הצלחה

אתה לא סביבתך

אפילו לא שאלתך

אתה פשוט זלמן.

זלמן זה לא אתה / קובי אוז

השמיטה מלמדת אותנו שהממון, הרכוש, המעמד והתארים הם לא חזות הכל. השנה הזו היא 
התשובה לשאלה מה אנחנו אם אין לנו את כל הדברים שחשבנו שמאפיינים אותנו, מי אנחנו 

באמת כשאנחנו מוותרים על כל תארי הכבוד והרכוש החומרי שאספנו.

◆  ◆  ◆

כיצד קיום שנת השמיטה תורם להרחבת ההגדרה העצמית של האדם? ◆

האם יש משהו שאתם מפחדים לוותר עליו כי אתם מרגישים שהוא חלק ממכם? ◆

מתי לאחרונה שמטתם משהו מחייכם? מה זה היה? איך זה הרגיש? ◆

אני מאחלת לנו לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה לעצור ולקחת פסק זמן, ללמוד לוותר 
על מה שלא נכון לנו ובעיקר לשמוט את כל מה שמעיק וכבד לנו. ואז, אחרי שנרגיש קלים יותר, 

לא למהר למלא את כיסינו באבנים אחרות אלא נלמד להנות מתחושת הריחוף.


