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איך לא לנהל מחלוקת
באקואות  ודווקמ  וקייאת,  חיה  רוחו  מב   במדאה,  נב ע  קורח 
הבריטיות  במוניברסיטמות  בהם:  שתחיה  ציפה  שמיש  מ 

והמאריקניות.

קורח היה התג אותה ש  אה שחז"  כינו "אח וקת שמינה 
 שם שאיים". האוד  ההפוו, האוד   אח וקת  שם שאיים, הומ 
 דבריהם אח וקת בית שאמי ובית ה  .1 ההבד  בין שני סוגי 
הומ שבאח וקת  שם  ברטנורמ,  פירוש  פי  ע   מ ה,  אח וקת 
שאיים הצדדים אחפשים מת המאת — ומי ו באח וקת שמיננה 
תופעות  הן  מ ו  ו שררה.  שומפים  ניצחון  הם  שאיים   שם 

שונות  גארי.

ש וש  אעורבות  היו  אשה  עם  ועדתו  קורח  באח וקת 
בני  היו  ומבירם  דתן  שבט  וי.  בן  היה  קורח  שונות.  קבוצות 
ים  ָרֵמ  ֲחִאִשּׁ ֵני ִיְשׂ ים ִאְבּ שבט רמובן. בקבוצה הש ישית היו "ֲמָנִשׁ
ם" )באדבר טז, ב(. כ   י ֵשׁ יֵמי ֵעָדה ְקִרֵמי אֹוֵעד ַמְנֵשׁ ּוָאמָתִים ְנִשׂ
וחאישים  קבוצה כזמת התרעאה ע  עניינים מחרים.2 אמתיים 
נשימי העדה רגנו ע  כו שתפקידי ההנהגה נש  ו אהם מחרי 
כי  ע   התארארו  ומבירם  דתן  וניתנו  שבט  וי.  העג   חטמ 
השבט הבכור, שבט רמובן,  מ זכה בשום תפקיד איוחד. ומשר 
 קורח עצאו, אדברי אשה מ יו עו ה בבירור כי הומ רצה  היות 

כוהן, וככ  הנרמה מף  היות הכוהן הגדו  באקום מהרן: "...
ינּו(  ַתִ ּ )קרי:  ת ונו  י  ִכּ הּומ  ַאה  ְוַמֲהֹרן  ה?...  ֻהָנּ ְכּ ם  ַגּ ם  ֶתּ ְשׁ ּוִבַקּ

ָעָ יו?" )שם, י-ימ(. 

 ש וש הקבוצות  מ היה דבר באשותף,  בד אעניין מחד: 
כו ם רצו  היות אנהיגים. כ  מחת אהן חשקה באעאד בכיר מו 
יוקרתי אזה שהיה  ה. באי ה מחת, הם רצו כוח. זוהי אח וקת 

שמינה  שם שאיים.

הכתוב אצייר  עינינו בבירור אהי אנהיגות בעיני האורדים. 
מּו ַע  ְקַה  ה'?"  ְתַנּשְׂ טענתם כ פי אשה ומהרן הייתה "ּוַאּדּוַע ּתִ
י ֶהֱעִ יָתנּו ֵאֶמֶרץ  ִכּ )שם, ג(. דתן ומבירם הטיחו באשה, "ַהְאַעט 
ֵרר?"  ָתּ ם ִהְשׂ ֵרר ָעֵ ינּו ַגּ ָתּ י ִתְשׂ ר ִכּ ְדָבּ ִאּ ָזַבת ָחָ ב ּוְדַבׁש ַ ֲהִאיֵתנּו ַבּ

)שם, יג(. 

מנשים  רוצים  אה  רצונכם  דעת  מם  הומ:  גדו   כ   
שהם  הדבר  זהו  מחרים;  אמשיאים  הם  באה  בדקו  אאורארים, 
רוצים  עשות בעצאם. כו,  אש ,  מורו אמות שנים המשיאו 
מיאפריות שונות מת היהודים שהם רוצים  ש וט בעו ם.  מאיתו 
ש  דבר, היהודים מף פעם  מ רצו  ש וט בעו ם;  הבדי  אכ  
ציווי יזציה אמריכת־יאים מחרת, הם אעו ם  מ הקיאו מיאפריה 
ו מ ניסו  עשות זמת. מותם מנשים שהטיחו ביהודים המשאה זו 
היו בני מיאפריות שהח ו  התפורר. הם רצו  ש וט בעו ם, מב  
ידעו ש מ יוכ ו — וע  כן ייחסו תמווה זמת  יהודים. זהו תה יו 
החשוב  הרכיב  והומ  פיצו ־והש כה,  בשם  הידוע  פסיכו וגי 
ביותר בהבנת המנטישאיות.3 כו יצרו מת האיתוסים המנטישאיים 
שהידוע בהם הומ "הפרוטוקו ים ש  זקני ציון", הזיוף פרי עטם 
בשנות  הצמרית  רוסיה  ש   החשמית  האשטרה  תועא ני  ש  

שקיעתה.

פרשת
קורח

 עי וי נשאת: פינחס בן יעקב משר מייז, עזרימ  בן מריה  ייב שרטר
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אצרים  הגיע  מרץ ישרמ ,  מחר העונש ע  חטמ הארג ים; מו 
היו בעיות מאיתיות, מב   כ  בעיה מחרת שהטרידה מת העם. 

מאת. הם חפצו רק בשררה.  האורדים  מ התעניינו ּבָ

אטרתם, ככ  שמנו יכו ים  הקיש אן הכתוב, הייתה  פגוע 
ספק  העם  בקרב  ו הע ות  הטוב  ובשאו  ש  אשה  במאינותו 
ו הנהיג  יוכ   האשיו  כו ש מ  וביושרו —  נבומתו  באהיאנות 
האורדים. כמשר  יימ ץ  היכנע  דרישות  מו  פחות  העם,  מת 
תמוות השררה הימ הכוח האניע, המאת מיננה נר  רג יים מ מ 

אראס  הן. 

בדאות  בזאננו  שבו  צוץ  שאיים  שמינן  שם  אח וקות 
כדי  החברתית  באדיה  האשתאשת  והביטו ים  החראות  תרבות 
 אחוק מנשים האוכרזים כמשאים במיזה עוו  —  פעאים מאיתי 
)כגון הטרדה אינית(,  פעאים רק ע  פי המופנה האוסרית בת 
הרגע. אטרידה באיוחד תופעת ש י ת הבאות המקדאיות אמנשים 
כ    )בדרו  קבוצה  מיזו  כ פי  כפוגעניות  נשפטות  שדעותיהם 

קבוצת איעוט(. 

שהמוניברסיטמות  רגע  פני  המחרון,  אמרס  בחודש  וכו, 
פרופ'  ש   האתוכננת  הרצמתה  בוט ה  הקורונה,  בג    נסגרו 
ס ינה טוד אמוניברסיטת מוקספורד בפסטיב  הנשים הבינ מואי 
ש  מוקספורד. טוד, אואחית בע ת שם  סיפורי נשים, הוכרזה 
"טרנספובית", המשאה שהימ אכחישה. סאוו  מותה עת, מגודת 
UNWoman במוקספורד ביט ה הרצמה ש  שרת הפנים הבריטית 

 שעבר מאבר רמד שעה מחת ב בד  פני האועד.

במוניברסיטת  הספר  תימו וגיה  בית  שעברה,  בשנה 
ג'ורדן פיטרסון  קייאברידג' אשו מת הצעתו  פסיכו וג הקנדי 

האורדים רצו מת הדבר שהם ייחסו  אשה ו מהרן. הם רצו 
 התנשמ ע  קה  ה' ו השתרר ע יו גם השתרר. הם רצו כוח. הם 
חפצו  היות אנהיגים בסגנון כוחני שמינו אוכר בתורה, האנוגד 

במורח קוטבי  ערו הענווה שאשה גי ם. 

ואה עושה אי ששומף  כוח? תוקף  מ מת הדבר מ מ מת 
הדוור: מת הש יח. אנסה  הרוס מת אעאדם ומת מאינותם ש  

יריביו. אנסה  השתיק מותם. ו כו מכן חתרו קורח ושותפיו. 

שהומ  אשה  מת  כשהמשיאו  זמת  עשו  הם  ג וי,  במופן 
אתנשמ אע  העדה, שהומ הופו מת אנהיגותו  שררה. אתשובתו 
ש  אשה מפשר  הסיק שהם טענו טענות נוספות. אשה מאר, " ֹמ 
מִתי ְו ֹמ ֲהֵרעִֹתי ֶמת ַמַחד ֵאֶהם" )שם טו(, אן  ֲחאֹור ֶמָחד ֵאֶהם ָנָשׂ
הסתם אשום שהמשיאו מותו שכו עשה, שניצ  מת אעאדו כדי 
ָ ַחִני ַ ֲעׂשֹות  י ה' ְשׁ ְדעּון ִכּ זֹמת ֵתּ  גזו . אדברי אשה בהאשו, "ְבּ
י" )שם כח(, מפשר  הבין שהם  ִבּ י  ֹמ ִאִ ּ ה ִכּ ים ָהֵמֶ ּ ֲעִשׂ ֵמת ָכּ  ַהַאּ
המשיאוהו גם כו שבדה א יבו הנחיות מו אצוות וייחס מותן  ה'. 

הארתיחה שבכ  טרוניות השוומ הימ זו ש  דתן ומבירם, 
ר..."  ְדָבּ ִאּ ַבּ ַ ֲהִאיֵתנּו  ּוְדַבׁש  ָחָ ב  ָזַבת  ֵאֶמֶרץ  ֶהֱעִ יָתנּו  י  ִכּ "ַהְאַעט 
)שם יג(. הרי  נו סנונית קדואה  תופעות השוטפות מותנו כעת — 
בית־ הצגת  והפוסט־מאת.  העובדות־הח ופיות  חדשות־הכזב, 
העבדים האצרי כמרץ זבת ח ב ודבש, הכינוי שאשה ייחד  מרץ 
ישרמ , הייתה שקרנות באצח נחושה, מב  הם ידעו שמם יחזרו 

ע  השקר די הצורו בזאן הנכון ייאצמ אי שימאין. 

הסוגיות  מת  ניסיון  הע ות  ש   שאץ  ו ו  נעשה   מ 
המאיתיות: אבנה ההנהגה שהותיר גח י טינה  וחשות בקרב בני 
 וי, בני רמובן ורמשי יתר השבטים; מובדן התקווה ש  דור יוצמי 
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מנו  ואדים  הרבני:  המידימ   ש   יפהפה  דיוקן  הרי  נו 
אתוו הקשבה  דעתם ש  החו קים ע ינו,  עיתים מף  פני שמנו 
מוארים מת דעתנו ש נו. האתרחש כיום במוניברסיטמות — ביטו  
בקשת המאת אפני בקשת הכוח, ורדיפתם והחראתם ש  בע י 
אסוכן  הומ  וכאוה  זאננו,  ש   קורח  תופעת  הומ   — מחרת  דעה 
אמוד. איארה  טינית, שהימ איסודות האשפט באערב, קובעת: 
audi altarem partem, הקֵשב  צד המחר. כי בהקשבה הזמת עוברת 

הדרו מ  המאת. 

5

 התמרח בו  תקופה. מגודת הסטודנטים ש  קייאברידג' טענה כי 
"עבודתו והשקפותיו מינם אייצגים מת הגוף הסטודנטימ י, וככזה 
מיננו רומים מת שהותו כמן כתרואה בע ת ערו  מוניברסיטה, 
מ מ כפעו ה נגד עקרונותיה". באי ים מחרות, מיננו מוהבים מת 
אה שיש  ו  ואר. ש ושת האקרים המ ה, ועוד שכאותם בשנים 

המחרונות, הם־הם בגידה אחפירה בעקרונות המקדאיים.

מ ו הן דוגאמות עכשוויות  אח וקות שמינן  שם שאיים. 
בקשת  בקשת־המאת  טובת  נטישת  הימ  הזמת  הפיות  סתיאת 
הניצחון והכוח. ביטו  ההרצמות הומ ניסיון  בט  מת הארצים 
היכ ה ש  האח וקת  שם  נועדה  היות  המוניברסיטה  עצאם. 
שאיים. הימ אקואו ש  האמאץ המנושי האשותף   יבון המאת. 
מנו  מם  גם  אדעתנו.  ההפוכות  אקשיבים  דעות  מנו  כו   שם 
נותרים בדעתנו, מנו  ואדים כו כיצד  הגן ע יה. ההבנה ש נו 
התשוקה  אהי  מנו  ואדים  אתרחב.  הרוחני  ועו אנו  אעאיקה, 
 מאת. בקשת הכוח כבודה באקואה אונח, מו אקואה  מ יכירנה 

בהיכ  הדעת.

אשום כו העאידו חכאים כהיפוכה ש  אח וקת קורח ועדתו 
מת האח וקת בין בית ה    בית שאמי: 

ש ש שנים נח קו בית שאמי ובית ה  . ה  ו מוארים 
ה כה כאותנו, וה  ו מוארים ה כה כאותנו. יצמה בת 
קו  ומארה, "מ ו ומ ו דברי מ והים חיים הן, וה כה 
כבית ה  ". וכי אמחר שמ ו ומ ו דברי מ והים חיים, 
אפני  כאותן?  ה כה  ה    קבוע  בית  זכו  אה  אפני 
שנוחין וע ובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שאמי; 

ו מ עוד מ מ שאקדיאין דברי בית שאמי  דבריהן.4

1  אשנה, מבות ה, יז.
2  זמת ע  פי צירוף פירושיהם ש  מבן־עזרמ והראב"ן. 

 Vamik Volkan, The Need to have Enemies and Allies, Dunmore, Pa.: Jason 3  רמו
 .Aronson, 1988
4  עירובין יג ע"ב.


