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ל' בחשוון תש"פ, בתאריך רשת ב' / מורשת,  –איון התקיים בתוכנית הרדיו של הרבנית ימימה, כאן יהר* 
29/11/2019 . 

 

אז הוא נראה קצת שוֶנה, הילד הזה. והיא נראית קצת שוָנה. ואבא ואמא, וזה לגמרי מובן,  ר' ימימה מזרחי:
מתעקשים להמשיך ולברך אותו בדיוק בברכה שמברכים בה את אחיו מתעקשים להיות עיוורים לשונּות הזו, 

כן, ילד. כן. יש לי רק ברכה  שואל עשיו בכאב. והתשובה הטראגית: 1" ַהְבָרָכה ַאַחת ִהיא ְלָך, ָאִבי?הגדול, המוכשר. "
 אחת לכל ילד, מפני שכל ילד צריך ברכה למידתו בדיוק. 

ואני רוצה לומר ערב טוב  מול העיוורון שלנו ומצווה אותנו להתפכח? אז מה עושים כשהשונה הזה פתאום מתייצב

 . הרב חיים מזרחי, ערב טוב.  ��לראש ישיבת אבני קודש שהוא, בטעות, גם האיש שלי 

 ערב טוב אשתי היקרה. מה שלומך? ר' חיים מזרחי:

איך  דחופים לדבר עליהם. אז מה זה "נושר"?בסדר. אני שמחה שאנחנו נפגשים סוף סוף, ויש לי עניינים  ר' ימימה:
 היית מגדיר ילד נושר?

 רגע. לפני זה צריך להגיד לך תודה.  ר' חיים:

 ברור...  ר' ימימה:

בשם כל עם ישראל, בשם כל הנערים של אבני קודש, בשמי, על האור הגדול שאת מפיצה בעולם. זכיתי,  ר' חיים:
 אבל לא קשות.  זכיתי להיות בעלך ועכשיו תשאלי שאלות

  ��אני הכתבתי לו את הקטע הזה.  ר' ימימה:

 לא נכון.  ר' חיים:

 אז מה זה נושר? ר' ימימה:

האמת שאומרים בעולם אל תגיד את המילה "נושר" ואני התכוננתי קצת לשיחה איתך וחשבתי שזו מילה  ר' חיים:
הם בסך הכל נערים בשלים מבחינה רגשית,  נפלאה. כי מתי הפרי נושר מהעץ? כשהוא בשל. כלומר, הנערים האלה

מבחינה רוחנית, והם מנתקים את עצמם מהעץ והם משירים מעליהם את כל הסטיגמות, את כל מה שמכריחים 
ר ְנעּוָרְיִכיאותם, כל השכל, כל הייחוס. לא סתם נושר הוא כמו נשר,  ׁשֶּ ּנֶּ ׁש ּכַ ְתַחּדֵּ זה פשוט עניין של התחדשות.  2. ּתִ
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הו חדש. הם כבר לא יכולים עם כל הדרישות שדורשים מהם, עם כל האווירה הלחוצה בבית. הם הם רוצים מש
 נושרים. 

קודם כל זה נפלא ומתרגשים פה באולפן מאד מלשמוע אותך. ומה אתה אומר לשיברון הלב של העץ,   ר' ימימה:
 לא מזהה את הילד שלך.  כשאתה פתאום 3, גהינום פתוחהזה  של הגזע, של הייחוס של הענפים, של ההורים?

קודם כל אני רוצה לחזק את ההורים, שלא ייבהלו. הלחץ הוא גדול מאד, פתאום לראות את הבן שלך עם  ר' חיים:
בגדים אחרים, עם שפה אחרת. אחד הדברים שצריך לזהות הוא, פתאום, שפה קצת חוצפנית, שפה קצת אחרת. 

י ַצִיד ּבְ  –אבל לא להיבהל. איך כתוב בפרשה  ו ּכִ ש ָ ת עֵּ ֱאַהב ִיְצָחק אֶּ ת ַיֲעקֹב –ִפיו ְוִרְבָקה ַוּיֶּ ת אֶּ בֶּ וכמו שהסבירה לי  4אֹהֶּ
ֱאַהב" אֶֹהֶבת", ולאהוב את הילד שיושב כל היום  –זו פעולה שנעשית. ואילו "ְוִרְבָקה  פעם הרבנית ימימה מזרחי, "ַוּיֶ

 בבית המדרש, זו פעולה טבעית. 

 נכון. זה לא חוכמה.  ר' ימימה:

ֱאַהב. צריך להפעיל את האהבה. וזה לא  ר' חיים: אבל כשיש אחד, איש שדה כזה, שיוצא לשדה, צריך פה פעולה; ַוּיֶ
 פעולה. ואת זה אני אומר לאימהות: לכן, יותר קל לאהוב. לאבא יותר קשה.  קל, אבל צריך לעשות

ואני רוצה לפנות לאימהות דווקא. אני חושב שהאימהות די מפחדות מהאבות. ואני אסביר. דיברתי בשבוע שעבר  
ישת עם איזו אמא, היא באמת מאד אוהבת את הילד שלה אבל עדין מתביישת בו, מתביישת בשיער הארוך, מתבי

 בזה שהוא מגיע בלי ציצית, מתביישת בזה שהוא מגיע  עם כובע ובלי כיפה. 

"קר". היא אמרה קר ואני הרגשתי את הקוטב הצפוני  "איך הקשר שלו עם האבא?" והיא אמרה: ואז שאלתי אותה:
יצחק על ממש. הרגשתי גם שהיא לא מסוגלת לדבר בכלל עם האבא. את יודעת, אולי אפילו רבקה לא דיברה עם 

 כל העניינים ועשתה כל מיני פעולות. 

 . רבקה פחדה מיצחק. שהּוקּבע בליבה פחדהנצי"ב אומר בפירוש  ר' ימימה:

זה כל כך יפה ואני מרגישה שאת הרוגע הזה, שתמיד הייתי צורחת עליך עליו שאתה אדיש, הרוגע הזה עובר 
ים לך "הרב חיים, אין  כמוך בעולם, אוהבים אותך להורים, עובר לתלמידים שאוהבים אותך אהבה אינסופית ושר

כולם". אבל אני, הרב חיים, רואה אותך לפעמים פוכר ידיים בייאוש, חוזר לפעמים מהישיבה ואומר "וואי, מה 
 יהיה?" מה מחזיק אותך בכל זאת?

הרבה פעמים חזרתי מה מחזיק אותי זה ראש הישיבה שהיא בעצם הרבנית ימימה. אני מספר מעמקי ליבי,  ר' חיים:
ואמרתי "עם זה אי אפשר יותר. אי אפשר להמשיך איתו יותר. אני והמשגיח של הישיבה הגענו, כמו שהרבנית 

 מה זה המילה הזאת? איך אמרת, פוכר ידיים? –קוראת זה 

 ��אני אסביר לך בבית.  ר' ימימה:

"את הילד הזה לא  הפירמידה, אומרת: ר' חיים: בקיצור, ואני לא יודע מה לעשות ואז הרבנית ימימה, בראש
מִעיפים", כי כמו שאמרת כשפתחנו את הישיבה, "הקמתי ישיבה לאימהות, לא לילדים. אני לא רוצה שהאמא 
הזאת תקבל את הילד שלה חזרה". ובעצם, בסופו של דבר זה מתגלה. השבוע דיברתי עם המשגיח והוא דיבר  

"בוא נבדוק לאחור". ובאמת, כל  נקבל בחורים מסוג מסוים. ואמרתי: איתי על כל הבעיות וכל הצרות ואולי לא
המקרים הכי קשים, היום נשואים, היום מפקדים ב"נצח יהודה". פשוט מרגש לראות אותם. אבל זה לא קל, כמו 

 שאמרת. 
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, כמו אז מה אתה חושב שיקרה? האם לדעתך ייפתחו עוד ועוד ישיבות נושרים, או ש"ישיבות הדגל" ר' ימימה:
 לאן זה הולך, הדור הזה? שקוראים לזה, יקבלו אותם גם?

מאד מצער לחשוב על השאלה הזאת, אבל לא נראה לי שהישיבות הרגילות יקבלו אותם. דיברתי השבוע  ר' חיים:
עם מישהו שמעורה קצת במצב והוא אומר שעוד ועוד ועוד ישיבות כאלה נפתחות ובקצב הזה, אולי זה יהיה 

 בסוף, כנראה...  המיינסטרים

 ��בדיוק. ואולי אנחנו בסוף נקבל את בחורי המיינסטרים. אם נרצה...  ר' ימימה:

ואני יודעת שאתה יכול שלא לישון בלילה בגלל מצוקה של איזה תלמיד. אפילו השבוע, אני חייבת לספר לשבחך, 
"אז מה אתה כן אוהב לעשות?"  אותו:לא התאים. פשוט לא, לא, לא מתאים לישיבה. ואז שאלת  –בחור שבאמת 
"תאמץ לי את  "אני אוהב לספר. אני יודע לספר אנשים". ואתה טלפנת לספר שאתה מכיר ואמרת לו: והוא אמר לך:

באמת אני מרגישה -. הוא יתלֵמד אצלי ואני אלמד אותו להיות סּפר". באמתָעַלי" הילד הזה". והוא, באצילות, אמר:

 (.��זה על חשבוני, ועל חשבון הילדים )ואנחנו נבוא חשבון על זה בבית  שזה בנפשך, זה בליבך,

-אני רוצה לספר לך רק על אותו ילד. אם היית רואה את המבט שלו כשאמרתי לו את זה, זה היה כלֹא ר' חיים:
זה ילד  אמין ממש, שמישהו בעולם הולך לכיוון הרצונות שלו ומנסה לעזור לו. אני לא יודעת מה יצא מזה, אבלמ

שנזרק מכל בתי הספר והוא הסתובב ברחובות כל היום ופתאום הוא הרגיש שמישהו אכפת לו ממנו. אני אומר לך, 
 זה היה מבט מרגש. 

אני חושבת שאתה אבא גדול. מאחלת לך עוד מלא כוחות לסבול את כולנו. ואם חשבת שמהשיחה הזאת  ר' ימימה:
טלפונים של  7000רם בניין לאבני קודש", תשכח מזה, כי אנחנו נקבל עוד יבוא איזה תורם גדול ויגיד לך "אני תו

 "אפשר להביא אליכם את הילד שלנו?"

 התרגלנו. התרגלנו ללחץ, זה בסדר.  ר' חיים:

זו התפילה שלנו, שנזכה לחבק את כל הילדים האלה, שעשו הכל רק בשביל לקבל   נכון. הלוואי, באמת,  ר' ימימה:
הרב חיים, הייתי רוצה שתגיד מילה טובה על משפחות הגרעין של הילדים האלה. כי תמיד נראה  חיבוק. בכל זאת,

 שההורים התנערו מהם וזרקו אותם, וזה לא נכון תמיד. 

זה לא נכון בכלל. אמרנו שאחת הסיבות שקראנו לישיבה "אבני קודש", קודם כל זה היה רעיון של הרבנית  ר' חיים:
ל חּוצֹות ימימה, מהפסוק באיכה, רֹאׁש ּכָ ׁש ּבְ י קֹדֶּ ְכָנה ַאְבנֵּ ּפֵּ ּתַ ׁשְ יָכה... ּתִ . מיהם האבני קודש, אותם יהלומים אֵּ

י ִצּיֹון ַהְיָקִריםשנשפכים ברחובות?  נֵּ  אלה הבחורים הנפלאים האלה, אבני קודש.  5. ּבְ

 נכון.  ר' ימימה:

הם שכל המטרה של הישיבה, בסופו של דבר, וזה אבל כתוב בזוהר, ש"אבן" זה אב ובן. ותמיד אני אומר ל ר' חיים:
מצליח וזה קורה, זה לחבר את הבנים עם האבות. ואני רואה דברים נפלאים. אני רואה קשרים שמשתקמים של 

 בנים עם אבות. בסך הכל ההורים אוהבים אותם. 

 נכון.  ר' ימימה:

ההורים רוצים את הטוב שלהם. רק לפעמים, טועים. זה לא מרוע ולא משום דבר, רק שלא יודעים כל כך  ר' חיים:
איך לאכול את הדור המוזר הזה. גם אני, עד היום, אני כל יום מופתע מהם, לא מבין בכלל מה הם רוצים, לאן אתם 

 רוצים ללכת ולאן אתם רוצים להגיע. לאט לאט, בסוף נבין.  
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  6תבין, כי אתה רוצה להבין לליבם ולהלביש להם בגד למידתם. אתה ר' ימימה:

אני חושב שבסופו של דבר, מה שצריך לעשות זה לחבק אותם ולתת להם הרגשה שאתה מקבל אותם כמו  ר' חיים:
 –והכל  7שהם, אפילו שהם יורדים מתחת לשולחן ומשילים את הבגדים ועושים קולות של קוקוריקו, של תרנגול...

"אני לא כמוכם". ואפילו ככה, אנחנו נרד לשמה, מתחת לשולחן ונחבק אותם  גד, לגמרי כנגד, להראות לכולם:כנ
 ונאהב אותם. הלוואי שה' יתן לנו כוח. 

אמן. תמיד, כוח ובריאות. ובאמת, שנזכה להמשיך להחזיק את המפעל הגדול הזה. ותודה גדולה לרב  ר' ימימה:

 ��מתי ניפגש... חיים מזרחי. אני לא יודעת 

 תודה ענקית לרבנית, באמת. כולם יודעים, כולם יודעים עד כמה את מוסרת נפש בשביל הישיבה.  ר' חיים:

 בשורות טובות, כל טוב.  ר' ימימה:

 בשורות טובות, הצלחה בכל.  ר' חיים:
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