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משה והאינטליגנציה הרגשית 
בחודש  הרס 2015 קיי תי בהוניברסיית ייצ שיחה פו בית עם נשיה 
ההוניברסייה פייר סהצוֵביי. הנסיבות היו  רגשות צ די. השיחה נערכה 
צליון יובצ השישים צ" צגות  רשצ" –  יזם שהפרצ ני הברייי ייסד 
כהוקרה צהרלות הברית עצ תוכנית  רשצ השר עזרה צהרלות  ערב 
ה צגות  השנייה.  העוצם  החרי  צח ת  כצכצתן  הת  צשקם  הירופה 
בהוניברסייה  צי ודים  צ י ון  ה ריקנים  לייינים  צלעירים  ניתנות 
בין  הקשר  הפוה  היה  הזו  ההתכנסות  שצ  עניינה  צבחירתם.  ברייית 
נדיבות־ ו קו ן שצ ההוניברסייהות בייפוח הותה  ברייניה צהרה"ב 
רוח שהתגצ ה בתוכנית  רשצ, והשר יסודה בהבנה כי עת צלהת יחד 

צ צח ה – ועת צבנות יחד שצום.

היה  ייצ  נוסף.  רגשי  שצ  יתר  קוצו  הדהד  ההוה  בהירוע  הבצ 
החת ההוניברסייהות הגדוצות בעוצם. הך היו י ים, צה כצ כך  ז ן, 
הוניברסייה  שצ  שם  צה  שילה  השישים,  שנות  עד  העשרים   שנות 
ה סתייגת עד כדי עוינות  נוכחותם שצ יהודים בקרב תצ ידיה ובסגצ 
הוליה  עת  השישים,  שנות  השתנו  הז  הדברים  פני  צש חתנו  שצה.1 
נשיה ההוניברסייה דהז ה' ווייני גריזווצד לו שהסר צהכניס הת שהצת 
הדת צשיקוצי הקבצה צייצ. כיום פתוחים שערי ההוניברסייה צרווחה 
צסיודניים וסיודנייות בצי הבדצי דת ו ולה. כשהנשיה דהיום ליין 
זהת בדבריו, הוה הוסיף שצה רק שההוניברסייה  הרחת היום רב יהודי, 

גם הוה על ו, סהצוביי, יהודי, נלר צשושצת רבנים. סהצוביי הוה עיבוד 
הנגצי צשם סוצובייל'יק.

קשר  יותר  סתם  יש  הם  תהיתי  בהירוע,  והרהרתי  כהשר שבתי 
יוסף דב   שפחתי בין נשיה ההוניברסייה צקרובו הרחוק הדגוצ, הרב 
סוצובייל'יק, ההיש שדורות תצ ידיו בישיבה יוניברסייי כינוהו פשוי 
סוצובייל'יק  הרב  בין  ורוחני  היניצקיוהצי  קשר  גם  יש  ההם  "הרב". 

צפרופ' סהצוביי, קשר ישיר הו הפיצו עקיף?

ובכן, יש קשר, והוה עתיר  ש עות ופשר. תרו תו הגדוצה שצ 
פייר סהצוביי צ חשבת ז ננו הוה ה ושג שהוה פיתח עם ג'ון  הייר 
ב ה ר  שנת 1989 שהיה צליון דרך,2 הצה הוה ה ושג אינטליגנציה 
גוצ ן  דניהצ  שצ  ה כר  ברב  ב־1995  הרחב  צליבור  שהונחצ  רגשית 

שנשה כותרת זו.

צהורך עשרות שנים  ושג " נת ה שכצ", היי־קיו, הליב  ערכת 
בינה.  צהיניציגנליה,  הרהשי  כ דד  והיגיון  שכצ  שצ  בחני   סוי ת 
ההיניציגנליה שנ דדה בהם נחשבה צ נבה היוב ביותר ציכוצת צש ש, 
צדוג ה, קלין בלבה. הת הפרדיג ה הזהת שבר פסיכוצוגי יהודי  בריק 
נוסף בן ז ננו, הווהרד גרדנר ) הוניברסיית ההרוורד(. הוה העצה הת 
רעיון ריבוי ההיניציגנליות.3 פתרון חידות  יצוציות, צוגיות ו ת ייות, 

הרהה, הינו הכישרון הקובע היחיד. 

עצ כך הוסיפו סהצוביי ו הייר הת שצהם. הם הרהו כי היכוצת 
גם  הצה  שצנו  רגשות  רק  צה  צרגשות,  וצהיענות  רגשות  צהבין  שצנו 
שצ זוצתנו, היה רכיב חיוני בהלצחה בתחו ים רבים, ובעלם בכצ  ה 
שכרוך בהתנהצות ב רחב ההנושי. ההנושיות שצנו  ורכבת גם  הופן 
הם  יותר,  הף  וחשוב  שצנו.  החשיבה  רק  הופן  צה  שצנו,  ההרגשה 

האזינופרשת

צעיצוי נש ת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהצ בן הריה צייב שריר
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כתפיי השבריריות. הצ צה תורתה, שחצק גדוצ   נה היה 
הנחיצה צי בצי צהוליה  יצה  פיה, הייתי גדצ ונעשה ברייה 

חסרת נש ה, יבשושית וניוצת רגישות.5

ב יצים החרות, "תורת ה ך" עניינה בינה רגשית. זה שנים רבות הני 
 רגיש כי צלד חיבורו הגדוצ שצ הרב סוצובייל'יק "היש ההצכה", שוכן, 
הף כי צה נכתב בפועצ, חיבורו "השת ההגדה". ההצכה היה  פעצ עיוני־
הצ  פונה  פה,  בתורה שבעצ  הצה־הצכתי  ה  ד  ההגדה,  והיצו   וסרי. 
ההיביים הרחבים יותר שצ היותנו יהודים. היה כתובה כסיפור, צה כחוק. 
והי הותינו  והנפש שצ הבותינו  צבוה בשערי הצב  הותנו  היה  ז ינה 
הרוחניים, הצ החוויות שצהם והצ הדיצ ות שצהם, הצ הלצחותיהם והצ 

יגונותיהם. זהו ה  ד הרגשי שצ חיי הה ונה.

גברית־נשית.6  בדיכויו יה  כך  הוהב צדבר עצ  הינני  כשצעל י, 
כוצנו  זו נים צפתח הת שתי הרגישויות. הך הן בהחצי שונות  יסודן. 
ההצכה היה חצק  תורת הכוהנים, הקוצ הכוהני ביהדות.  יצות ה פתח 
שצ הקוצ הזה בתורה הן הפעצים "צהבדיצ" ו"צהורות". צהבדיצ – כצו ר 
צפסוק  צהנחות,  צצ ד,  כצו ר  צהורות,  צ יין.  צנתח,  צהבחין,  צפרק, 
הן  ה פתח  הזה,  יצות  בקוצ  נבוהי.  קוצ  גם  ביהדות  יש  הבצ  הצכה. 
"לדק" ו" שפי", "חסד" ו"רח ים". כהן, ה וקד הוה יחסי הני־התה: 

בין הדם צחברו, וגם בין הדם צ קום.  

כצי החשיבה שצ הכוהן הם כצצים הוניברסציים התקפים ת יד. 
הנביה, צעו ת זהת, קשוב הצ הנסיבות ה יוחדות שצ כצ  לב נתון והצ 
היחסים בין הגור ים ה עורבים בו. לנביא יש אינטליגנציה רגשית. הוה 
הו היה )שהרי היו כ ובן גם נביהות: שרה,  רים, דבורה, חנה, הביגיצ, 
חוצדה והסתר( קורה הת  לב הרוח בן הרגע והת  ש עותו הנקודתית 
שצ  השקיה  לעקתו  הת  שו ע  הנביה  הרוכות.  בתוך  ערכות־יחסים 
חוקיו שצ הכוהן, צה  בצי  והת כעסו ה ליבר שצ הקב"ה.  ה שועבד 

רלוננו צילור קשר  ש עותי עם הזוצת, עצינו צהיות  סוגצים צהבין 
היך הנשים אחרים  רגישים; זהו כישרון הה פתיה. זהת כוונת התורה 
ֱהִייֶתם  ֵגִרים  י  ִכּ ר  ַהֵגּ ֶנֶפׁש  ֶאת  ם  ְיַדְעֶתּ ם  ְוַאֶתּ ִתְצָחץ,  צֹה  "ְוֵגר  בהו רה 

ֶהֶרץ ִ ְלָרִים" )ש ות כג, י(.  ְבּ

הרגשות חשובים. הם  נחים הותנו בבחירותינו. הם  ניעים הותנו 
ההיניצקיוהצים  שָׁגו  זהת.  צעשות  יכוצ  הינו  צבדו  השכצ  צפעוצה. 
יהיו  כצ  עשינו  בהיגיון  נחשוב  רק  שהם  כשחשבו  הדורות  צהורך 
נכונים. הין זה כך. בצי יכוצות שצ סי פייה וה פתיה הנו נעשים דו ים 

צ חשבים יותר  צבני הנוש, וזה  סוכן  הוד.

עצ הנקודה הזו בדיוק, הלורך בבינה רגשית, דיבר הרב סוצובייל'יק 
היה  יעות  צרבנית  יהצנה".4  "הספד  בדרשותיו,  ה רגשות  בהחת 
צחשוב, כותב הרב, שיש רק  סורת יהודית החת העוברת  דור צדור. 
יש שתיים: זו ש נחיצים ההבות, וזו ש נחיצות ההי הות. הוה  ליי 
ּיֹשׁ ּתֹוַרת  ִני  ּוַסר ָהִביָך, ְוַהצ ּתִ ַ ע ּבְ הת הפתגם הידוע  ספר  שצי, "ׁשְ
ָך" )ה, ח(.  וסר ההב ותורת ההם הם שני פתיצים שונים הנשזרים  ִהּ ֶ

יחדיו בהישיות הדתית.  

 ההב,   שיך הרב סוצובייל'יק, הנו צו דים היך צקרוה בכתובים, 
צהבין, צנתח, צה שיג, צ יין, צהסיק וציישם. הנו צו דים   נו גם היך 
צפעוצ:  ה צעשות ו ה צה צעשות.  סורת ההב היה " סורת עיונית־
 וסרית". כשהרב סוצוביל'יק עובר צדבר עצ "תורת ההם" הוה עובר 

צפסים הישיים  שהו, ו ספר  ה צ ד  הי ו. 

צ דתי   נה שהיהדות  תביהת צה רק בהיש עות פור צית 
צהצכה, הצה גם בחוויה החיה. היה צי דה הותי שיש צ לוות 
 – בחיים  החשוב  הדבר  הת  צ דתי   נה  וחום.  וריח  יעם 
צהרגיש הת נוכחות הקב"ה והת ה גע הרך שצ ידו הנחה עצ 
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ה וסרי  היקום  שצ  ההרוכה  "הקשת  קינג,  צותר  שצ  ריין  צ יצותיו 
תייה הצ עבר הלדק". היש השכצ וההו ץ ה וסרי הופך בשירת ההזינו 
הצוי,  יהודה  ר'  הענוג שצ  כדי ויו  ושם על ו,  הבינה הרגשית,  צהיש 

צהיות כינור צשירו שצ ה'. 

אם רצונכם לשנות את חייהם של אנשים, דברו אל רגשותיהם, 
ופוגגו הותם. הבינו הת  היכנסו הצ הפחדים שצהם  לא רק אל שכלם. 
הת  הגביהו  הותן.  וכוונו  תקוותיהם  הת  הדציקו  כּון.  וַשּכְ חרדותיהם 
יותר  בני הדם הם  רוהים.  הנוף שהם  והרחיבו הת  נקודת ה בי שצהם 

 הצגורית ים. הנחנו בריות  ונעות־רגש.

דברו  צב הצ צב – ובעקבות הצבבות יצכו גם ה חשבות וה עשים.

5

שצ  הרגשית  בינתו  בצי  הבצ  ה שכיות.  וצה  צה  סגרת  ציהדות  היו 
הנביה הייתה היהדות נעשית "חסרת נש ה, יבשושית וניוצת רגישות".

וזה  ביה הותנו הצ פרשת השבוע.  שה עושה בה דבר בצתי־לפוי 
הך נחוץ. הוא מלמד את בני ישראל שירה. הוה עובר  פרוזה צשירה, 

 נהום צניגון,   שפי צספרות,  ה ירה פשויה צ יהפורה חיה: 

ָרה, ַ ִים ַוֲהַדּבֵ ָ  ַהֲהִזינּו ַהּשׁ
ַ ע ָהָהֶרץ ִהְ ֵרי ִפי.  ְוִתׁשְ

ָיר ִצְקִחי , ָ ּ ַיֲערֹף ּכַ
צ ִהְ ָרִתי , ּיַ צ ּכַ ּזַ ּתִ

ה  ִעיִרם ֲעֵצי ֶדׁשֶ ׂשְ  ּכִ
ב.   ְוִכְרִביִבים ֲעֵצי ֵעׂשֶ

)דברים צב, ה-ב(

פונה  הגדול שבנביאים  י יו,  החרית  שצ  ההחרונה  בישורת  כי  צ ה? 
שצי ד  הדברים  כצ  כן  יעשה  צה  שהם  ביודעו  הרגשית,  בינתו  אל 
ייכנסו הוצי צ וחות שצ שו עיו הבצ צה צצבבות שצהם, צילרים, צקוד 
הגניי שצ הרגש. הרגשות הם ה ניעים הותנו צפעוצ, הנותנים צנו הת 
הכוח צעורר השרהה, וה זינים הת יכוצתנו צהנחיצ צדורות הבהים הת 

ה חויבות שצנו. 

בצי  ויר יהו,  ישעיהו  והושע,  כע וס  נביהים  שצ  צהים  בצי 
הייתה  היהדות  ב קדש,  הצויים  ושירי  תהיצים  שצ  ז ורי  ה וזיקה 
דו ה צשתיצ שהין צו  קור  ים והין צו ש ש; היה הייתה  תייבשת 
וגוועת. צה עצ השכצ צבדו תיכון התשוקה צשנות הת העוצם. צשם כך 
ההזינו,  שירת  זוהי  צשיר.  הותה  וצהפוך  ה חשבה  הת  צייוצ  לריכים 
ה נונו הגדוצ שצ  שה עצ ההבת ה' צע ו ועצ הביחתו כי, הם צהיזקק 
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