
Mishnah for Mom 

 

Learning the Mishnah  

In your memory 

Evokes  memories  

Of learning about life 

And about  you. 

 

Words are carefully chosen. 

They are to be learned by rote, 

Like all the Bible and Shakespeare  

You could declaim.  

Don’t forget your Mishnah. 

Don’t forget your Mom. 

 

And what follows rote? 

Is each Mishnah an insider’s reminder 

Of all the outsiders to consider? 

Or is each Mishnah the final word,  

Understood on its own, 

Pushing outsiders further away? 

Sometimes you could tell a tale  

Of other views, not very far 

But still different, sometimes. 

But mostly, your judgment was final, 



And a plethora of outsiders were flushed away. 

 

All this Mishnah in your memory 

Works against your memory 

Because each word evokes an outside word 

Each claim lives and breathes  

The context of controversy 

Of diversity, of reflection 

Which you held outside.   

 

All this Mishnah  

Kept folks busy  

Growing and thinking 

Some odd eighteen 

Hundred years. 

Your final word 

Suggested I stop the growth 

After eighteen years. 

 

But I am learning all this Mishnah 

In your memory 

Or should I say to “uplift” your memory, 

 And perhaps that is what Mishnah  

Has to do with Mom? 

I join to the insider 



What I bring from outside, 

That is my work, not yours. 

But as Baraita, the outsider son 

I can talk in my head 

With my Mishnah Mom 

And the discourse can elevate 

Your memory 

And my life. 

 מאימשנה לעילוי א

 

 את המשנה לזכרך לימוד

 כרונות ימעלה ז

 מידה על החיים לעל 

 ועליך.

 

 .שנבחרו בקפדנותמילות 

 לאפשר למידה בעל פה

 המקרא ושייקספייר כגון

 שידעת לדקלם.

 שלך  משנהאת האל תשכח 

 .שלך מאיאאת אל תשכח 

 

 בעל פה? זכירהומה בא אחרי 

 ל משנה מבפניםככלום מזכירה 

 ?את כל הברייתות מבחוץ

 או שמא כל משנה מילה אחרונה



 מובנת בפני עצמה

 כל מה שמחוץ? ההודפת

 רפלעתים ידעת לס

 אודות דעות אחרות, לא רחוקות

 אבל שונות בכל זאת, לעתים.

 הייתה מכריעהעתך דאבל לרוב 

 ושטף כל החוץ עם המים.

 

 משנה לזכרךהלימוד כל 

 פועל כנגד זכרך

 כי כל מילה

 צונהימזכירה ומזמינה מילה ח

 ה ונושמתוכל דעה חי

 תוך הקשר של מחלוקתב

 שונות ורפלקסיה

 .בחוץשהחזקת 

 

 משנה הזאתהכל 

 העסיקה אנשים

 גדלים וחושבים

 .שרי מאות שנהעשמונה 

 מילתך האחרונה

 ביקשה ממני לעצור

 אחרי שמונה עשרי שנים.

 

 אבל לומד אני את כל המשנה הזאת



 לזכרך

 או נגיד "לעילוי" זכרך

 ואולי העילוי הוא הקשר

 בין משנה

 מא.ילא

 

 מביא אני לאם האינסיידר

 מבחוץ. מוצאאני שמה 

 זאת עבודה שלי,

 לא שלך.

 ובראשי אוכל לשוחח

 חיצוני –ברייתא ו  - בן -בר אני ה

 עם אימי המשנה

 זכרך לעילוי 

 חיי.ולעילוי 

 

 

 

 

 


