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שני בתים וגעגוע
בעקבות שתי משניות במסכת אבות

◆

שי גיליס

תשמעו. אם לקחת טקסט אחד ויחיד לאי בודד, אז כנראה שאת מסכת אבות. לא חושב שיש עוד 
מסכת שחזרתי עליה ואליה כל כך הרבה פעמים. היא נהדרת מכל כך הרבה בחינות, הלוואי שפעם 

נוכל לשבת וללמוד אותה מכריכה לכריכה. לצעוד שוב בשבילים שלה, שבילים מדוייקים, מזוקקים, 
חפים מכל זיוף. חלק מהמשניות שם לא יורדות לנו בקלות בגרון, ובעיני זה אחד מסודות הקסם שלה: 

מסכת אבות לא מתיישרת לפי אמות המידה שלנו, אלא מבקשת להשמיע קול צלול ובהיר בעולם הזה. 
נרצה, נקשיב. לא נרצה, זה גם בסדר מצידה. לכו לכם להבלי הזמן, אני אשאר כאן עם אמיתות הנצח 

שלי בזמן שאתם תראו הישרדות.

ולכן, אני מציע להיכנס למערך הזה בתודעה קצת מפוצלת. לפנות מקום בתוך הלב, לעשות אותו 
חדרי-חדרים, כדי לשמוע את הדהוד הצעדים של אנשים שפסעו כאן על האדמה הזו, לפני קצת יותר 

מאלפיים שנים, להרשות לעצמנו גם להישרט מקוצי הזמן. ועדיין, לחזור אחר כך לזמננו אנו, לבדוק 
מה נשאר שם בפנים. ואלו גשרים אנחנו מותחים בין לבין. 

המערך נחלק לשלושה חלקים: בראשון קצת נחשוב לעצמנו על זוגות שמשלימים זה את זה; בשני, 
הטקסטואלי יותר, ננסה לצלול לעומק לתוך שתי משניות שמייצרות כל אחת תדר משלה בעולם; 

ובשלישי נתחפש לחוקרי תלמוד ונראה מה קורה.

אפשר ללמוד לבד או בחברותא )נדמה לי שאת חלק א' קל יותר לעשות בחברותא(, כשברקע מקריאים 
בלופ את אווה קילפי - או גם סתם כשהשירים שלה מודבקים כטפט על כל קירות הבית. אין לחץ.

חלק א': 
אנחנו נכנסים למסכת אבות, כאמור, ובאופן ספציפי: לתקופת הזוגות. אפשר לקרוא קצת על התקופה 

הזו בוויקיפדיה וצפונה, אבל כנקודת התחלה - עוד לפני שאנחנו ניגשים לטקסט בכלל - אני מציע 
לנסות ולחשוב על זוג בסביבתנו הקרובה. איזה סוג של זוגיות שרק בא לכם )כלכלית/רומנטית/

חינוכית/עסקית/אחר(, העיקר שבעיניכם זו תהיה זוגיות שבה שני הצדדים בונים ומוסיפים זה לזה. 
תנסו לנסח לעצמכם באילו מובנים יש שם תרומה הדדית, ואיך היא מתבטאת )השלמה? ניגוד? 

המשכיות?(, ומשם נעבור לפסקה, שמציגה את שני האנשים שהנהיגו את עם ישראל במאה השניה 
לפני הספירה. 

בית פרת
מדרשה ישראלית
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חלק ב':  

לוּ ֵמֶהם. ַלִים ִקְבּ ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירוָּשׁ ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ֶבּ  יֹוֵסי ֶבּ

 יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר: 

ית ַוַעד ַלֲחָכִמים,   ְיִהי ֵביְתךָ ֵבּ

ֲעַפר ַרְגֵליֶהם,  ק ַבּ  ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵבּ

ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ַבָצָּמא ֶאת ִדְּבֵריֶהם

מסכת אבות • פרק א' • משנה ד'

◆  ◆  ◆

ַלִים אֹוֵמר:  ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירוָּשׁ  יֹוֵסי ֶבּ

תוַּח ִלְרָוָחה,   ְיִהי ֵביְתָך ָפּ

נֵי ֵביֶתָך,   ְוִיְהיוּ ֲעִנִיּים ְבּ

ה.  ה ִשׂיָחה ִעם ָהִאָשּׁ ְרֶבּ  ְוַאל ַתּ

ת ֲחֵברֹו.  ֵאֶשׁ ּתֹו ָאְמרוּ, ַקל ָוחֶֹמר ְבּ ִאְשׁ  ְבּ

אן ָאְמרוּ ֲחָכִמים:   ִמָכּ

ה,  ה ִשׂיָחה ִעם ָהִאָשּׁ ָאָדם ַמְרֶבּ ל ְזַמן ֶשׁ  ָכּ

 ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו, 

 וּבֹוֵטל ִמִדְּבֵרי תֹוָרה, 

ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ֵגּיִהָנּם.

)'קיבלו מהם', כלומר - מאלה שקדמו להם. זה אמנם מהווה בעיה, כי במשנה 

הקודמת מופיע אדם יחיד בשם אנטיגנוס איש סוכו, ולא זוג או יותר. נו, תמיד יש 

בעיות(.

מסכת אבות • פרק א' • משנה ה'

◆  ◆  ◆
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מעבר להערה הזו, המשניות כתובות בצורה בהירה למדי, מה שמאפשר להתפנות במהרה לענייני 
התוכן. שני החכמים מעמידים במרכז את ביתו של האדם ששומע או קורא את המשנה, אבל ניגשים 

אליו בצורה שונה מאוד. כדי לנסות ולהבין עד כמה ההבדל ביניהם עמוק, אפשר להעזר בשאלות 
הבאות: 

איזו תודעת בית מבקש יוסי בן יועזר לכונן אצל השומע / הלומד? ואיך הוא מנסה לעשות את זה? 	

איזו תודעת בית מבקש יוסי בן יוחנן לכונן אצל השומע / הלומד? איך?  	

איזו מן הגישות יותר קרובה לליבכן ולליבכם? ולחלופין, איזו מהגישות דומה בפועל לבית שבו גדלתן  	
וגדלתם, או לבית שבו אתן מעצבות ומעצבים את חייכם כעת?

ככלל, איך לדעתכם נראית חברה שבה שני המנהיגים מושכים כל אחד למקום כל כך שונה ואחר?  	

נישיר מבט אל השורה הרביעית ואילך במשנה ה'. איך אתם מרגישים כלפי שורות אלו, ובהנחה  	
שלפחות עבור חלקנו הן קצת שורטות ומכאיבות - באיזה אופן )אם בכלל( ניתן להסתכל עליהן במבט 

קצת יותר רוחבי ומפוייס?  

חלק ג'
כתב היד החשוב והמרכזי 

ביותר של ששה סדרי 
משנה הוא כתב יד 

קאופמן )בדרך כלל נהגה: 
קֹויְְפָמן(. הוא נחשב 

ככזה שמשמר את הנוסח 
הארצישראלי, הקדום 
והמקורי של המשנה. 

מוזמנים להסתכל בגירסת 
כתב היד בקישור, לבדוק 
מהם השינויים העדינים 

יותר והעדינים פחות 
לעומת גירסת המשנה 

המוכרת שלנו, ולחשוב 
האם הם מייצרים גם אופן 

קריאה שונה מעט של 
הדברים עצמם.

http://kaufmann.mtak.hu/en/ms50/ms50-169r.htm
http://kaufmann.mtak.hu/en/ms50/ms50-169r.htm
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ניתן להעזר גם בשאלות הבאות, שמתייחסות לשלושת ההבדלים הבולטים )בעיני( בין נוסח המשנה 
כאן לבין המשנה המוכרת לנו: 

 כיצד השינוי הראשון פותר את הקושי בביטוי שראינו קודם, 'קיבלו מהם'?  	
)בואו, זו שאלה בקטנה. השתיים הבאות קצת יותר מכוונות פנימה(.

המילים שקיימות בכתב יד קויפמן, ולא בנוסח המוכר לנו - מרככות בעיניכם את הטקסט? מחריפות  	
אותו? מה הן עושות בעצם?  

מה עושים עם העובדה שהמשנה בכתב יד קויפמן מחולקת באופן שונה )כלומר, היכן מתחילה והיכן  	
מסתיימת משנה ד' מול משנה ה'(? האם זה עשוי לאפשר לנו קריאה קצת שונה של הטקסט עצמו? 

איך? 

עד כאן להפעם, על שתי משניות שקרובות לליבי, כולל כל שאלות המשנה והשריטות שנלוות אליהן. 
לדעתי שתי המשניות הללו יחד מייצרות ציר מתוח, חסר מנוחה ולא רפוי, שלא איבד מהפוריות שלו 

עד ימינו אנו. אתם כמובן מוזמנים לחתום את הלימוד שלנו בשיר של אווה קילפי, שגם הוא עוסק 
בבית )שלא לומר בחדר(, ובמי שנכנס אליו ומעצב אותו. מי שלא יודע באיזה שיר מדובר )עמוד 34, 

אגב(, מוזמן ללכת לעמוד בפינה. תודה באמת.

אווה קילפי

ִגּיִדי ִמָיּד ִאם ֲאִני ַמְפִריַע  ַתּ

ֶלת ַעד ַלֶדּ ִנְּכַנס ִמַבּ ֶשׁ  הוּא ָאַמר ְכּ

ק ֵלּ ֶכף ִמְסַתּ ַוֲאִני ֵתּ

ה לֹא ְסָתם ַמְפִריַע  ַאָתּ

י לֹו ְבִתּ  ֵהַשׁ

ל ִקיּוִּמי ה ְמַטְלֵטל ֶאת ָכּ  ַאָתּ

א רוְּך ַהָבּ ָבּ

◆  ◆  ◆

)הערונת: מי שרוצה לשלוח לי הערות או תובנות או מחשבות או הודעות קוליות על מהלך הדברים כאן, 
מוזמנת ומוזמן בשמחה. אשתדל מאוד לענות לכולם, אבל לקחת בחשבון שלפעמים לוקח לי המון 

המון זמן. אז מחילה מראש(. 

כל האור והטוב,

שי 


