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 היררכיה ופוליטיקה: 
הסיפור שאינו נגמר

זה היה יובק  וחות קרוסי. ההבדר היחיד בינו רבין הדריות 
ויסדרונות  הטררינפים  ווריות  היר ים,  חצרות  שר  הרגירות 
שבעיר  בורחרס  החיות  בגן  התחורר  שהוו  העובדה  היה  ה וח 

ההורנדית ורנהם, וגיבוריו היו שייטנזים ז רים.

שייטנזים',1  שר  'טוריפיקה  דה-ווור  טרונס  שר  סטרו 
ובצדק.  קרוסיקה,  נעשה  ההוו,  החיות  בגן  היחקר שעשה  ער 
הופיורוג הנודע יתור שם  יצד ז ר הורטו, ֵירוֶון, שהיה זין 
יה בער העוציה השרפונית ביתחם השייטנזים, נתקר בויום 
גובר והורך יצדו שר פוען-ר תר צעיר, רּווי. רווי רו היה חזק 
דיו רהדיח ות ירוון ב וחות עציו, ור ן הוו הקים שותטות עם 
עוד פוען-ר תר צעיר, ניקי. רבסוף רווי הצריח וירוון הודח.

רווי הצפיין בתטקידו. הוו היה ייוין בהש נת שרום בתוך 
וער  ן ה ור  יבדוהו.  הקבוצה. הוו עיד רצדם שר החרשים, 
הנקבות ה ירו בת ונות הינהיגּות שרו והיו תייד נ ונות רפטר 
רהרוויח  יה  היה  רו  רירוון  ירדיהן.  עם  רשחק  רו  ורתת  בו 
יהת תשות עם רווי. הוו  בר היה זקן י די רשוב ורהיות רז ר 

הורטו. וף ער טי  ן, הוו החריפ ר רות ברית עם ניקי הצעיר. 
רירה וחד הם תטסו ות רווי רו יו ן והרגו וותו. ז ר הורטו 

היודח נקם ות נקיתו. 

בקורוי ות הסיטור הזה חשבתי ער הסיטור ער הרר הזקן 
טני  ער  וחת שצטה  גרגורת  רוה  הוו  וף  ו(   )ב,  ובות  בטרקי 
ַטִיְך ְיפּוטּון" )הרגוך  ֲוֵפְטְתּ ַוְפטּוְך ְוסֹוף ְיַפְיּ היים. ויר רה, ַער ַדּ
ער שום שהרגת, וסוף הורגיך שיהרגום(. יובקי ה וח בין הקוטים 
בית  יו"ר  שב-1995  רר  ונשים,  שבין  רורה  דויים  היו  ה 
הנבחרים הויריקני דוז, ניופ גינגריץ', ות סטרו שר דה-ווור 
ברשיית עשרים וחיישה הסטרים היוירצים שהטיץ בין חברי 

הקונגרס הצעירים ייטרגתו הרטובריקנית. 

קורח היה בוגר הוס ורה הטוריפית היקיוווריספית הזו. 
הוו הבין ות שרושת חוקי היסוד. רושית, ֱהֵיה טוטוריספ. טרופ 
רחשוב שותה  רונשים  וגרום  הציבור,  שר  הנרגנות  ייתרי  ער 
עויד רצדם נגד הינהיג הנו חי. "ַרב ָרֶ ם!", הוו וויר רישה 
וּו  ׂ ְתַנְשּ ים, ּוְבתֹוָ ם ה' — ּוַיּדּוַע ִתּ ם ְקדִֹשׁ ָרּ י ָ ר ָהֵעָדה ֻ ּ ורוהרן. "ִ ּ

ַער ְקַהר ה'?" )בידבר פז, ג(. 

שנית, וסוף שותטים. קורח עציו היה רוי. פינתו הייתה ער 
 ך שישה יינה ר והן גדור ות וחיו והרן.  נרוה חשב שהיות 
שהוו בן דודו שר ישה — בנו שר יצהר, וחיו שר עירם ובי 
זה הוגן ששתי ישרות  זו יגיעה רו; וין  ישה ווהרן — ישרה 

הינהיגות ניתנות רבני ישטחה וחת בשבפ. 

קורח רו י ור היה רצטות ריצוו תיי ה רבה בתוך שבפו 
שרו. רשור הרויים רו היה דבר רהרוויח יהדחת והרן. ער  ן 

קורחפרשת

רעירוי נשית  טינחס בן יעקב ושר וייז, עזריור בן וריה רייב שרפר
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תערובת שר שני יסודות, הנטש הבהיית והנטש הורוקית. הודם 
וינו רוח חסרת גוף. יש רנו יצרים גשייים, והם יקודדים בגנים 
שרנו   ביוח  יער ות  ער שרוש  ידברים  יום  הידענים  שרנו. 
היוח "הזוחרי", היטיק ות רוב התגובות הוינספינקפיביות שר 
"הירחם-וו-ברח"; היוח "הקוטי", היתיחה ביחסים חברתיים, 
ברגשות וברגישות רהירר יה; והיוח הייחודי רודם, קריטת היוח 
ער  רחשיבה  ויסוגרת  יהורהרת  ופית,  שהיו  הקדם-יצחית, 
תוצוות וטשריות שר יהר י טעורה חרוטיים. תטיסה זו יושרת 
ות יה שח יים יהודים ווחרים, ביניהם וטרפון ווריספו, ידעו 
 בר יזין. היתח בין היער ות הורו ויחסי הגוירין ביניהן הוו 

זירת ההתרחשות שר דרית החוטש הונושי.

בסטרו החדש, שהוטיע וך זה עתה, יציין טרונס דה-ווור 
 י "בקרב שייטנזים, ההירר יה קודית ר ור". הנקבות יקברות 
וותה  טי שהיו, ווינן יתקופפות בגררה. וורם בקרב הז רים 
ה וח  ער  השתרפות".  רוטשרות  תייד  נתונות  ה וח  "עידות 
"צריך רהירחם, ויש רשיור עריו בקנוות יטני פוענים ר תר". 
וחפפנים".3  ת  נים  "יקיוווריספים  הם  הז רים  השייטנזים 

השורה היו  גם ונחנו?

וין זו שורה טעופה. ום הונושות חטצה רהוריך ייים, זו 
וורי השורה החשובה י ורן. הונתרוטורוגים יס ייים ברובם 
שבני הודם הקדיונים, הרקפים-ציידים, היו בדרך  רר שוויוניים. 
העיקריות  ישייותיהם  בקבוצה.  ישרו  תטקיד  היה  וחד  ר ר 
היה  רו  יפורטים.  ורחיוק  וו ר  ריצוו  בחיים,  רהישור  היו 
הורידה  והסחר  הערים  החקרוות,  התטתחות  רק  רצבֹור.  עושר 
ות ההירר יה בחברות הונושיות. בדרך  רר היו בחברה ינהיג 
והיונים ששיישו  וח עבודה  ובסורופי, יעיד שריפ יש יר, 

שבפ  בני  וובירם  דתן  חוץ   קבוצות  שתי  יקרב  שותטים  יצו 
ם"  ׁשֵ י  ַוְנֵשׁ יֹוֵעד  ְקִרֵוי  ֵעָדה  יֵוי  ְנִשׂ ּוָיוָתִים  ים  ו"ֲחִיִשּׁ רוובן, 
)שם, ב(. שבפ רוובן הרגיש שינהיגותם שר ישה ווהרן בני רוי 
היו נישור שר שבפ הינהיגים הפבעיים, צוצויו שר ב ור בני 
יעקב. רטי ובן-עזרו, יותיים וחיישים "נשיוי עדה" היו וף הם 
ב ורים בבתי-הוב שרהם, והם  עסו ער שבעקבות חפו העגר 

עבודת הקודש נשררה יהב ורים וניתנה ררויים. 

הירד נועד ר ישרון יטני שפינותיהם שר שותטי קורח נבעו 
יסיבות שונות ורו היה וטשר רייש ות השויטות שר  ורם. וך 
ניגוד וינפרסים ש זה רעורם וינו יטריע רבריתות ברתי-קדושות. 
ונשים ייורירים נותנים ות רבם יותר רהשתוקקות רהדיח ות 
הינהיג הי הן, וטחות רה נת ת ניות טעורה קונספרוקפיביות 
ישר עצים. "השנוה יקרקרת ות השורה", וירו חז"ר.2 גוווה 
טצועה, ההרגשה שה בוד צריך היה רהינתן רי ורו רו, הובירה 

ריעשי הרס והרס-עציי  ר ייי היות הודם ער הודיה.

והחוק השרישי  זהה רגע שר טגיעּות וצר הינהיג שותה 
ייד  התקיייה  קורח  שיחרוקת  יציין  הריב"ן  רהדיח.  רוצה 
רוחר חפו הירגרים ויתן העונש רבני הדור ההוו רנדוד בידבר 
ורבעים שנה וריות רטני ה ניסה רורץ. עד וז, גם  ושר בני 
היעד,  רקרות  נעים  הרגישו שהם  עדיין  ירה,  התווננו  ישרור 
ירד.  ר די  וותם  רהתסיס  ריורית  הזדינות  הייתה  רו  וער  ן 
רק עתה, ישהבינו שרו יעברו ות הירדן, היה ירד  זה וטשרי. 

העם הרגיש שוין רו יה רהטסיד. 

ההשוווה בין הטוריפיקה הונושית רזו השייטנזית ויננה 
בדיחה. יש רה שורשים יהודיים רבי דורות. סטר הזוהר רוה בודם 
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ה והנים רבין הח יים והיוני העם. סיטור קורח יסביר ידוע. 
ום יש הירר יה, יש גם תחרות יי יהיה ז ר הורטו.

התרבויות  שר  ר  ה רחי  יוטיין  היו  ההירר יה  הום 
היו  הירו ה  רדידו,  ש ן.  סבר  נרוה  הריב"ם  היתקדיות? 
וברבנור,  ההיון.  דרישות  עם  התטשרות  רק  ורו  חיובי,  יוסד 
רעוית זות, סבר  נרוה שרו. יש ב תביו התבפוויות היציגות 
וינו  ויש  וידיורי  שבעורם  וופוטי שהויין  וותו  ונר יספ 

יושר בויש. רק הור ריבון ער  ורם.

השייטנזים  גרסת  וות  קורח  סיטור  ות  יחדיו  נחבר  ום 
תהיה  יסקנתנו  הקרטים',  'בית  רסדרה  דה-ווור  טרונס  שר 
התוצוה  ריובקי  וח.  בפוח  ית ון  היו  שהירר יה   ויור 
'רוויתן'  "תשוקה יתידת  ס תיור בסטרו  הֹוּבְ היו יה שתויס 
ורו  טוסקת  שוינה  כוח,  אחר  כוח  רהשגת  ירגוע   וחסרת 

ביוות".6

ין הסיבה הזו העדיטו חז"ר,  שדיברו ער שרושת ה תרים, 
תורה, רהתיקד בוחרון, שוינו  ו תר   תר ירו ה,  תר  הונה 
הירר י ווינו שיור רייוחסים ורו הוו טתוח ר ר יי שציוה 
ורו  עייותים  רו  ירבה  התורה  רייוד  הורונו  י  חז"ר  נטשו. 
חו יה;7 ו י  ושר ח יי ישרור חרוקים זה ער זה יתוך רייוד 
תורה רשיה יוצות בת קור וווירת "ורו וורו דברים ורוקים 

חיים".8 

סיטור קורח חוזר ויתרחש ב ר דור ודור. התרוטה ר ך היו 
השתקעות יוייויית בעורם החרוטי, עורם רייוד התורה  עורם 

5

בתו ניות בנייה יונוינפריות ובשר חרבות בצבו הוייטריורי. 
היהדות בוה רעורם  יחוה נגד היבנים הררו.

הקובע שורוהים  בתורה,  הרושון  בטרק  זות  בר  רווים 
ברו ות הודם בצריו ו דיותו —  רויר  ורנו, בוותה יידה, 
השתקטויות שר הורוהי. ריה, שורו חז"ר, נברו הודם יחידי? 
וחת התשובות שהם נותנים היו "שרו יויר ודם רחברו ובו 
ישה  בדברי  יהדהד  הזו  השוויוניות  ין  ישהו  יוביך".4  גדור 
ן ה' ֶות רּוחֹו ֲעֵריֶהם"  י ִיֵתּ ר ַעם ה' ְנִביִוים, ִ ּ ן ָ ּ ריהושע, "ִיי ִיֵתּ

)בידבר יו,  פ(. 

 — התורה  שר  הוידיורים  ין  רבים  עוד  זות,  יו  וב ר 
גם   — הטוריגייה  וביפור  העבדות  ביפור  הציחונות,  ביניהן 
יוות  רירה.  בן  יגיע  יצטה שהודם  וינה  היו  השוויוניות  ור 
שנים נדרשו רבני הודם רהתקדם ב יוון הזה, יוות וגם ורטים, 

וביובנים רבים עד היום רו הגענו ריעד. 

יער ות  שתי  היו  היקרו  ייי  שר  הישרורית  בחברה 
הירר יות  הירו ה וה הונה. שתיהן נוצרו רוחר ישבר  הירו ה 
רוחר  ישרון שיפת הישפר שר השוטפים, וה הונה )וב רר זה 
גם  הונתם-בקודש שר  ר בני רוי( בעקבות חפו העגר. ושתיהן 

הובירו בוורח ברתי-נינע ריתיחות ורטירוג. 

ישרור הקדויה שרדה  ייר ה יווחדת רק בייי יר ותם 
בית  בייי  הייתה  ה הונה  התטצרה.5  ווז  יר ים,  שרושה  שר 
הצדוקים  בין  השבר  וקו  ורטרגנות,  ריתיחות  יר זי  יקור  שני 
בין  השסע  רקו  רבה  ביידה  תום  הטרושים  רבין  והבייתוסים 
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היבקש רו ות ה וח ורו ות הוית, והנותן ישקר שווה ר ר 
קור בשיחתו הקדושה. 
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