
 שמחת החייםיין ותעשיית העל 

 נתנאל אריה

 יגל והאדמה הטובהיהושע הרב 

בחור ישיבה אני ו ,שנה כשלושיםאביבי לפני  צהרי יום שישי

במעלה ובלב הולם פוסע בצעדים קלילים ה ,צעיר בישיבת הגולן

לספר, להתייעץ ובעיקר "לדבר  ,הכביש הצר העולה אל "הזקן"

שהצליח ראש הישיבה האגדי הרב יהושע יגל, בלימוד". 

סטים את מתיקות עומק הסברה מדרשיאלפי להנחיל ל

דמות ייחודית ורחבת אופקים בעולם הלומדים,  .התלמודית

יותר ממתיקותה של תורה  ובעולמ ושהיה ברור לנו שאין ל

 וברק הסברה.

ְּּחר" תמים התוקע  ,עודני זוכר את מבטי הפליאה של "ְיִשיֶבה בו

אינו והנה  בפעם הראשונה שרואה ,יבה הגדולעיניו בראש היש

אלא פשוט  ,או עוסק בעניין חינוכי כלשהו תלמודורכון על 

נצרתי מראה זה בליבי, ולקח לי  מסקל ועודר באדמת גינתו...

עוד שנים רבות עד שהצלחתי לחוש את ההשלמה והגודל 

הנפלא שיש בהשקה בין ארץ ושמים, את היופי של החיבור 

 ני שבין עולמות.ההרמווהמגע 

  הרב נבנצל וירושלים של מטה

בין ישיבת הגולן  איתןכמה שנים מאוחר יותר. קשר פנימי 

לישיבת הכותל. אחת לשנה עולה ישיבת הגולן לשבות בין 

עלה. השעה רבע של מ החומות, ולהתבסם מתורת ירושלים

, לא מן השעות הקלות לשמוע שיעור יציתלשלוש בצהרי שבת ק

מי זה לא יטריח את עצמו לשמוע, או בעצם אפילו בעיון, אך 

ת של רק לראות את פניו המפיקות חום וטוב, חוכמה וצדקו

 . הרב נבנצל

נכנסנו דחוקים אל בית הרב, אשר קיבל את פנינו בעיניים 

עד אשר בהלכות מקדש וקדשיו, מאירות, ולא החל את שיעורו 

. לשתותלכל אחד מעשרות הבחורים היה מקום לשבת וכוס 

הקולחת של הדקדקנית ו ראשי ניסה להיות קשוב אל המתינות

הרצאת הסוגיה לפרטיה, אך לבי היה מנתר מידי פעם, נתון 

 למקומות אחרים. 

עיני סקרו את מראהו ההדור והמרווח של הבית, רפרפו על 

חפצי הנוי שנחו להם בקפידה בנישות מעוצבות, ובחנו את 

פעמים  ראיתיוהקירות.  התמונות המודרניות שקישטו את

עטור בביהמ"ד ה או לומד רבות מהלך בסמטאות העיר העתיק

תפילין, ומראה של הוד ואצילות חופף עליו, אך כבחור ישיבה 

לבין  הְפרוִשית דמותו ביןתאם לא היו לי כלים ל ובתחילת דרכ

 האסתטיקה, ההדר וטוב הטעם שקרנו מן הבית. 

 שם חם ויפת

תוכן  - שםה שמות, שלוש מהויות; "שם חם ויפת" שלוש

מהויות יופי ואסתטיקה.  - יפתרגשות ויצרים,  - חםמהות, 

להיות נפרדות, או אף ליצור דיסוננס ומאבקים יכולות אלו 

יכולות הן לחיות באופן משלים והרמוני, אך  ,ם בנפשנויפנימי

כלפי יפת נאמר: כסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. 

הא ייפיותו של יפת  ,ליפת וישכון באהלי שם להים-"יפת א

"עתיד אדם  וכלפי חם ניתן לקרוא: .מגילה ט, ב(באהלי שם )

 ליתן דין וחשבון על כל מה ששאלו עיניו ולא נתן להם"

 .(יב)ירושלמי קידושין ד, 

ש קדֹוומה בין  בין קדושה וקדֹושה לקֵדָשהצא וראה מה 

האם חבוקים המעשים  ...? אין ביניהם אלא ו"ו החיבורשלקדֵ 

שלמה ואחידה או נגיעות נגיעות של נפש  מציאותויוצרים 

דוניזם אקראי. וכבר אמרו חז"ל "וכל מעשיך יהיו מפוזרת והֶ 

 לשם שמים" )אבות ב, יב(.

 על הארץ ועל פרי גפנה

כמה יפים הם השורות המוריקות והסדורות של הכרמים 

מראה וא משובב ההמעטרים את מישורי הגולן, כמה 

האשכולות עמוסי הפרי הארגמני המבצבץ בינות לעלווה 

כמה אהבה ושעות עמל ויגיעה  הפרושה ככף יד אוהבת ולוטפת.

משוקעות בידיהם האמונות של כורמים ישראלים על האדמה 

. אמונים לאוהביה שמרה ארצנוהטובה הנענית להם בעין יפה. 

לגבולם.  ְוָשבו, דודים עת עד, לבניה המתינה ושוקטת צוִפיָה

 ְוַאֶתם: "עינינו מול אל עתה )לו( נרקמת יחזקאל נבואת והנה

 ֵקְרבו ִכי ִיְשָרֵאל ְלַעִמי ִתְשאו וֶפְרְיֶכם ִתֵתנו ַעְנְפֶכם ִיְשָרֵאל ָהֵרי

 ישראל ארץ כשתתן: "לברכה זכרונם חכמינו ואמרו", ָלבֹוא

ומה  (צח דף סנהדרין" )יותר מגולה קץ לך אין... יפה בעין פריה

    .  מאשכולות גפן פוריהיותר יפה 

בעיצומה, עובד כשעונת הבציר בגולן אישית. ובנימה 

ה"קראשר" בחצרנו שעות נוספות. חברים רבים, ביניהם בני 

תורה ותלמידי חכמים מוצאים את עצמם מתפנים לשעה קלה 

טבעית ארץ ישראלית נהדרת. הנכנס של חילוץ עצמות, ויצירה 

ן לביתנו יכול לשאוף מלוא חזה את הריח המשכר הנודף מ

, או שוניםמיינות יינות מכלים רבים של תוססים , בו המרתף

אם רוצה הוא לבחוש במשקה העז ולטעום קלות, להוסיף 

שמרים, חומצה טרטרית, וביסולפיט לשמירת רעננותו של 

 התוצר.  

הישיבה הצעירים, בבני נעזר בכוונה תחילה וו לעיתים אני אפיל

 ,נחשפים, הם סמוך לחצותואחרי שיעור לילי פנימי אי שם 

הם  אך הם מודים שבעתיים. ,ומתנסים; אני מודהעוזרים 

, שיעור שואלים ואני מסביר במתינות, כמו היה זה שיעור בעיון

 בכישורי חיים.

העונג הכשר, מבחינתי זהו ריחה של הארץ הטובה, יופיו של  

הטבע הבריא חזרה אל וביטויה הייחודי של שמחת החיים, 

, הקצוותבדור של תחייה, זוהי הדרך לחיבור וקשירת ו .והשלם

תוססים ורעננים, היונקים  ,ן להבשלת חיים צעיריםֹוומתכ

 מלאים.  שלמים ומקודש ושמחים בחיים 


