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יתרונו הגדול של החיסרון
האם הרגשתם פעם שאינכם מתאימים גמשימה שהוטגה עגיכם 
גפעמים שאנשים  מרגישים  אתם  האם  שקיבגתם?  געבושה  או 
אחרים מעריכים את יכוגותיכם יתר עג המישה? האם היה רגע 
היום שתיחשפו  ויגיע  רמאים,  זייפנים,  אתם  כאיגו  שהרגשתם 
ברבים כבני האשם החגשים, הפגומים והשבריריים שאתם יושעים 
בסתר גבבכם שהנכם? אם כן, עג פי רש"י גפרשתנו אתם בחברה 

טובה מאוש. 

המשכן הושגם. במשך שבעה ימים קישש משה את אהרן 
הזמן  הגיע  השמיני,  ביום  עכשיו,  הכהונה.  גמגאכת  בניו  ואת 
שיתחיגו גשמש בקושש. משה נותן גהם הנחיות רבות, ואז אומר 
ר  ְוַכֵפּ עָֹגֶתָך  ְוֶאת  אְתָך  ַחָטּ ֶאת  ה  ַוֲעֵשׂ ַח  ְזֵבּ ַהִמּ ֶאל  "ְקַרב  גאהרן: 
ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ֲעָשם  ַבּ ר  ְוַכֵפּ ָהָעם  ן  ָקְרַבּ ֶאת  ה  ַוֲעֵשׂ ָהָעם  ּוְבַעש  ַעְשָך  ַבּ
ה'" )ויקרא ט, ז(. חכמינו תמהו עג הציווי "קַרב", שכן משתמע 
רש"י:  מסביר  רחק?  משוע  מהמזבח.  אהרן  רחק  כה  ממנו שעש 
בוש וירא גגשת. אמר גו משה, 'גמה אתה בוש?  "שהיה אהרן 

גכך נבחרָת'". 

שתי  ב־1978  אותו  טבעו  ֵשם.  הזאת  גתסמונת  יש 
קראו  הן  איימס.  וסוזן  ְקגאנס  פאוגין  קגיניות,  פסיכוגוגיות 
זו מרגישים שאינם  גה "תסמונת המתחזה".1 הגוקים בתסמונת 

ראויים גהצגחה שגהם. הם מייחסים אותה גא גמאמץ וגיכוגת 
שגהם, אגא גמזג, גתזמון, או גכך שגרמו גאחרים גחשוב עגיהם 
טובות שאין גהן אחיזה במציאות. התסמונת נפוצה עש גהפתיע, 
בייחוש בקרב בעגי הישגים גבוהים. מחקר הראה שכארבעים אחוז 
מהאנשים המצגיחים אינם מאמינים שהם ראויים גהצגחה הזו, 

ושבעים אחוז מהם הרגישו כך בהזשמנות זו או אחרת. 

סתם  היה  גא  אהרן  יותר.  עמוק  שבר  גנו  אומר  רש"י  אך 
חסר ביטחון עצמי. יש משהו מסוים שבוושאי הטריש אותו ביום 
חטא  בפרשת  הגקוי  תפקושו  הגשוג:  הכוהן  גתפקיש  הימשחו 
העגג. החטא אירע, כזכור, זמן גא רב גפני חנוכת המשכן — והוא 
אירע במשמרת שג אהרן, כאשר משה נמצא עג הר סיני. גמקרא 
סיפור חטא העגג קשה גהימגט מהמסקנה שרפיון ישיו שג אהרן 
את  גאסוף  געם  הוא שהציע  אהרן  גקרות.  ָבר  ַגּשָ שִאפֵשר  הוא 
תכשיטי הזהב, הוא זה שצר אותם געגג מסכה, והוא אשר בנה 
והטיח  העגג  את  משה  כשראה  א-ו(.  גב,  )שמות  מזבח  גפניו 
י ֵהֵבאָת ָעָגיו ֲחָטָאה ְגשָֹגה?" מסר  ה ּכִ ה ְגָך ָהָעם ַהּזֶ באהרן "ֶמה ָעׂשָ
ָרקּו',  אהרן גרסה משתמטת מעט: "ָואַֹמר ָגֶהם 'ְגִמי ָזָהב — ִהְתּפָ

ה" )שם כא-כש(.  ֵצא ָהֵעֶגג ַהּזֶ ִגֵכהּו ָבֵאׁש ַוּיֵ נּו ִגי, ָוַאׁשְ ּתְ ַוּיִ

גפנינו אם כן אשם החש אי־נוחות רבה )ומוצשקת( עג חגקו 
והנה עתה הוא נקרא גכפר  בפרשייה עגומה, מבישה והרסנית, 
ושואג את  הוא מתייסר  כוגו.  בעש העם  גם  בעשו אגא  רק  גא 
עצמו — האין זו צביעות? האין אני עצמו חוטא? איך אהין געמוש 
גפני ה' וגפני העם באצטגה שג הקשוש בבני האשם? אין פגא 
אפוא שאהרן הרגיש כמתחזה, והיה בוש וירא גגשת אג המזבח.

יגשיג  משהו שפשוט  גאהרן  גומר  בחר  גא  מצישו,  משה, 
שבר  יותר,  הרבה  רשיקגי  שבר  אמר  הוא  העצמי.  ביטחונו  את 

שמיניפרשת

געיגוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאג בן אריה גייב שרטר
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ה גִשבֵרי ה'. הוא גא הבין כי שווקא בעיה זו הייתה אחת הסיבות  ּפֶ
גכך שה' בחר בו. כאשר אמר משה את דברי ה', שומעיו ידעו 
שהוא אינו אומר את מילותיו שלו בקולו שלו. הם ישעו כי ישות 
אחרת משברת מגרונו. כך היה כנראה גם אצג ישעיהו וירמיהו; 
שניהם פקפקו ביכוגתם גשבר בציבור — והיו גנביאים רהוטים 

מאין כמותם.2

הנאום שגהם,  באומנות  המונים  גסחוף  היושעים  האנשים 
בשרך כגג אינם נביאים. גא־פעם הם רושנים ועריצים, או שהם 
שגהם  השיבור  בכוח  משתמשים  הם  הזמן.  עם  כאגה  נעשים 
בוחר  איננו  אגוהים  יותר שג שגיטה.  מסוכנות  צורות  גהשגת 
שהוא  מה  את  גהמון  ואומרים  בקוגם שגהם  המשברים  אנשים 
יכוגותיהם,  גקוצר  המושעים  אנשים  בוחר  הוא  גשמוע.  רוצה 
גא  המשברים  אנשים  מטפורית;  מגמגמים  או  ממש  המגמגמים 
ואומרים  מוכרחים,  שהם  מפני  אגא  גשבר  רוצים  שהם  מפני 
גציבור גא את מה שהוא רוצה גשמוע אגא את מה שהוא חייב 
גשמוע אם חפץ חיים הוא. מה שמשה החשיב גחוגשתו הגשוגה 

היה בעצם אחת הגשוגות בנקושות החוזק שגו. 

איננו משברים כאן עג קבגה סתמית שג חוגשות, בנוסח 
"אני בסשר, הכוג בסשר". גא עג כך משברת היהשות. העניין פה 
הוא המאבק. משה ואהרן, בשרכיהם השונות, צריכים גהיאבק עם 
עצמם. משה גא היה מנהיג טבעי. אהרן גא היה כוהן טבעי. משה 
נשרש גהשגים עם כך שאחש השברים העיקריים המכשירים אותו 
נמוך,  שימוי עצמי  היום  מכנים  שווקא מה שהיינו  הוא  גהנהגה 
אהרן  ענווה.  מכנה  גגמרי,  אחרת  הסתכגות  מתוך  התורה,  אך 
נשרש גהבין שחוויית החטא והכישגון האישית שגו הופכת אותו 
גנציגו האישיאגי שג עם המושע גחטאיו וגכישגונותיו. התחושה 

משנה־חיים: "לכך נבחרָת". משימתו שג כוהן גשוג היא גכפר עג 
חטאי העם. ביום הכיפורים עגיו גהתוושות עג העוונות, הפשעים 
והחטאים שגו, ואז עג אגה שג אנשי ביתו, וגבסוף עג חטאי העם 
כוגו )ויקרא טז, יא-יז(. אחריותו היא גבקש מה' כפרה וסגיחה.

גכך נבחרת, אומר משה גאהרן. ובשתי מיגים אגו הוא רומז 
יושע מהו גהרגיש  כבר  יושע מהו חטא. אתה  כבר  גו — "אתה 
אשמה. יותר מכוגנו אתה מבין את הצורך בחרטה ובכפרה. אתה 
שמעת את נשמתך משוועת גהתנקות, גהיטהר וגהתכבס מכתם 
העוון. מה שבעיניך הוא חולשתך הגדולה ביותר יהפוך, בתפקיד 

שאתה עומד למלא, לנקודת החוזקה הגדולה שלך". 

איך ישע זאת משה? הוא ישע זאת מפני שהוא חווה חוויה 
דומה. כאשר אמר גו אגוהים גהתעמת עם פרעה וגהוביג את 
מסוגג.  שאיננו  ושוב  שוב  אמר  הוא  החירות,  אג  ישראג  בני 
קראו שוב את תשובותיו גקריאתו שג ה' גהוציא את בני ישראג 
שג  כשבריו  נשמעות  הן  שמות(;  בספר  ג-ש  )בפרקים  ממצרים 
ָאנִֹכי?";  "ִמי  מתאים.  שאינו  נשמתו  עומקי  עש  המשוכנע  אשם 

"ְוֵהן גֹא ַיֲאִמינּו ִגי". 

בפני  גשבר  יוכג  שגא  חששו  עג  משה  חזר  מכוג  יותר 
היה  גא  משה  גמנהיג.  ביותר  הנחוצים  הכישורים  מן   — קהג 
ה  טיפוס שג נואם כיכרות, וגא הצטיין בקוג רועם: "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ְגׁשֹם  ִ ם ִמּשׁ מֹוג ּגַ ם ִמּתְ ָבִרים ָאנִֹכי, ּגַ י ֲא־שָֹני, לֹא ִאיׁש ּדְ ֶאג ה', 'ּבִ
ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי" )שמות  ה  ּפֶ י ְכַבד  ָך. ּכִ ַעְבּשֶ ְרָך ֶאג  ּבֶ ּשַ ם ֵמָאז  ּגַ
ְמעּו ֵאַגי,  ָרֵאג גֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ה ִגְפֵני ה' ֵגאמֹר, 'ֵהן ּבְ ר מֹׁשֶ ש, י(; "ַוְיַשּבֵ
ָפָתִים" )שם ו, יב(. משה סבג  ׂשְ ֲעַרל  ַוֲאִני  ַפְרעֹה?  ָמֵעִני  ִיׁשְ ְוֵאיְך 
מגקּות שיבור, וסבר שבמצבו זה הוא רחוק מגהיות ראוי גשמש 
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מגחשוב שאנחנו  מושגמים  שאיננו  גשעת  ִשבעַתיים  טוב 
כגיג המעגות. ה' אוהב אותנו ומאמין בנו גמרות הפגמים שבנו, 
ושמא אפיגו בגגגם. חוגשותינו עושות אותנו גאנושיים; והמאבק 

שגנו בהן עושה אותנו גחזקים.

 Pauline Clance and Suzanne Ament Imes, "The Imposter Phenomenon in High  .1
 Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention", Psychotherapy:

 .Theory, Research & Practice, vol. 15, no. 3, 1978, pp. 241–247
שוגמה מושרנית מופגאה גכך היא וינסטון צ'רצ'יג. הוא סבג מגמגום וגם מקושי   .2
גהגות הגאים שורקים, ואף כי נאבק בשני הקשיים הגגו הם גיוו אותו גם בבגרותו. 
משום כך נשרשה ממנו הכנה נמרצת גפני נאומים חשובים. הוא הקפיש גכתוב או 
גהכתיב אותם מראש, וִשְכתב משפטי מפתח עש הרגע האחרון. הוא השתמש במיגים 
קצרות היכן שרק אפשר, תיבג את שיבורו בשתיקות שרמטיות, ופיתח מקצב שיבור 
נאומי  ובראשם  נאומיו,  זאת:  וגא רק  שגוג,  נואם  ישי כך נעשה  כמעט שירי. עג 
הרשיו שגו במגחמת העוגם השנייה, היו גורם מרכזי בהרמת רוחו שג העם. כשברי 

העיתונאי אש מורו, הוא "גייס את השפה האנגגית ושגח אותה גששה הקרב". 

5

שאיננו ראויים גתפקישנו וגהצגחתנו, תסמונת המתחזה, יכוגה 
גהיות קגגה ויכוגה גהיות ברכה — תגוי מה אנחנו עושים בה. 
האם היא מוביגה אותנו גשכשוך וייאוש — או שמא היא מוביגה 

אותנו גטפג בחוגשותינו וגהופכן גיתרונות?

המפתח, עג פי רש"י גפרשתנו, הוא התפקיש שמשה מיגא 
כשאהרן  גם  באהרן  האמין  הוא  אהרן.  בחיי  זו  בפרשת־שרכים 
לא האמין בעצמו. זה אותו תפקיש עצמו שהקב"ה מיגא, יותר 
וזהו גם התפקיש שהקב"ה ממגא  מפעם אחת, בחייו שג משה. 
בחיי כוגנו, כג מי מאיתנו שגבבו פתוח אגיו באמת. כבר כתבתי 
אמונתנו  איננו  היהשות  שבגב  שהמסתורין  רבות  בהזשמנויות 

נּו. באגוהים, כי אם אמונתו שג אגוהים ּבָ

שבעינינו  מה  בפרשתנו:  משנה־החיים  הרעיון  אפוא  זהו 
ֶרה עמה, גיתרוננו  ִנׂשְ יכוגה גהפוך, אם  היא חוגשתנו הגשוגה 
הגשוג. חשבו עג אגה שחוו אסון ומאז הקשישו את חייהם גהקגת 
גחסרונותיהם  המושעים  אגה  עג  חשבו  אחרים.  שג  סבגותיהם 
ומנווטים מושעות זו געזרה גאחרים גהתגבר עג תחושת הכישגון 

שגהם.

כנותו הגמורה שג התנ"ך כגפי האנושיות היא העושה אותו 
מיוחש כג כך. גיבוריו — משה, אהרן, ישעיהו, ירמיהו — הרגישו 
גאורך תקופה שאינם ראויים, שהם "מתחזים". היו גהם רגעים 
ייאוש קושר. אבג הם המשיכו גצעוש. הם סירבו גתבוסה.  שג 
הם ישעו שההרגשה שאינם ראויים יכוגה גקרב אותם אג ה' — 
ה, ֱא־גִֹהים,  ר ְוִנְשֶכּ ָבּ ָרה; ֵגב ִנְשׁ ָבּ כשברי שוש, "ִזְבֵחי ֱא־גִֹהים רּוַח ִנְשׁ

גֹא ִתְבֶזה" )תהיגים נא, יט(. 


