על העיוורון :במה לקו האנתרופוסופים
בהרדוף? בעצימת עיניים מוסרית,
קולקטיביות רעיונית ,תרגול של אי־חשיבה
ובשיתוף פעולה עם אירועים חולניים .כך לפי
ד"ר אבישי גרשוני ,שהוציא החודש את ספרו
“על חשיבה ,חופש וכאב”
נועם שרון

״

כשהייתי ילד ,פעם בכמה שבועות היה יום כביסה.
בחצר ,מעל לכירת לבנים ובה עצים בוערים ,היו
מציבים דוד פח גדול ומפוייח מלא במים שבהם
הושרו כל הסדינים והציפות .אחר כך היו שולים אותם
מדוד המים החמים ומעבירים לגיגית פח ,מסבנים
ומשפשפים אותם על קרש הכביסה ,ואז שוטפים
וסוחטים ותולים על החבל .כשהסדינים התייבשו היינו
מורידים אותם ומותחים אותם לכאן ולכאן ,מקפלים
ושמים בארון .זכורים לי במיוחד אותם לילות שבהם
נכנסתי רחוץ למיטה מוצעת במצעים נקיים .מאז ועד
היום לא מצאתי סדינים נקיים יותר מאותם סדינים של
ילדותי שכובסו בחוץ ,בחצר ,באור השמש.״
אבישי גרשוני ,מתוך ההקדמה
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גיל  ,33לפי תורת הביוגרפיה,
הוא “גיל הצליבה” .באזור הגיל הזה האדם חווה
ארוע ,או תקופה ,שניתן להשוותם למוות ,ולידה
מחדש .אך החוקיות הזו נכונה לא רק לאנשים,
אלא לכל ישות; גם בקהילה או ארגון ניתן למצוא
את אותה חוקיות ביוגרפית.
השנה קיבוץ הרדוף הגיע לגיל  ,33ואפשר לדמיין
אותו על הצלב .הצולבים אינם גורמים חיצוניים,
אלא חברי קיבוץ ותושבי המקום ,שמבצעים ,כל
אחד בנפרד ,תהליך של ביקורת ולעתים הכאה
על חטא .וכך ,בתוך תקופה קצרה התפרסם
ספרה של שרון עברי“ ,רוח מול רוח” ,המגולל
את סיפור ימיו הראשונים (והשערורייתיים) של
קיבוץ הרדוף מנקודת מבטה כילדה; התפרסמה
סדרת מאמרים של דודו מליניאק ,שהצביעה על
תופעות בעייתיות בקיבוץ; וכעת ראה אור ספרו
של ד”ר אבישי גרשוני ,ממייסדי הרדוף והרפואה
האנתרופוסופית בישראל ,שכולו חשבון נפש נוקב
על אותם ימי הרדוף ראשונים.
יום אחד אולי תתפרסם היסטוריה של קיבוץ
הרדוף ,אך היום העיסוק הפומבי בה הוא נושא
רגיש ביותר כיוון שהוא מכיל את סיפורי החיים,
הפרטיים תמיד והטראגיים לעתים ,של אנשים
שחיים בינינו ,חלקם צעירים עדיין .ארועים שקרו
בהרדוף התאפשרו ,בין היתר ,בגלל שבמקום
התפתחה תרבות של “כיבוס הכביסה המלוכלכת
בבית” ,כפי שרומז גרשוני בפתיחת ספרו .התרבות
הזו אפשרה התמשכות של סיטואציות פוגעניות.
העיסוק הספרותי או העיתונאי בנושא הוא
רלוונטי קודם כל כדי לשרש תרבות זו.
תפקיד ראשי בטרגדיה ההרדופית ממלא מייסדה,
ישעיהו בן־אהרן .במשך שנים אפף את הקיבוץ
ענן סוד גדול ,שכיסה בשתיקה את העובדה
שהמורה הרוחני מהווה סכנה לנשים שסביבו.
בשנת  2010מפלס היחסים המסוכנים עבר את
המסה הקריטית ואנשים ,ובעיקר אשה אחת ,החלו
לדבר .הוגשו שתי תלונות במשטרה ,שבוטלו

בשל התיישנות והעדר אשמה (החוק אינו מכיר
במורה רוחני כסמכות כמו מרצה באוניברסיטה
או מטפל ,ולכן אינו אוסר עליו לקיים יחסי
אישות עם תלמידותיו) .קיבוץ הרדוף הפנה לו
עורף ,והוא עזב .תחילה את הקיבוץ ,אחר כך את
ישראל .מארצות הברית הוא המשיך את פעילות

“הם האמינו להבטחות ,הם
נתנו עוד צ’אנס ,הם אפשרו
עוד פגיעות .אני לא יודע אם
לחיוביות היה תפקיד בעיוורון
של אותם אנשים לגבי הרוע
והשקר ,אבל היא ודאי לא עזרה
לישנים להתעורר”

ההוראה שלו ,עם סמינרים באירופה .לאחרונה חזר
לישראל.
הטרגדיה של ישעיהו בן־אהרן היא רב מימדית:
אישית ,משפחתית ,קהילתית ואפילו ארצית .מי
שלמד אצלו עשוי היה להתרשם מיכולת החשיבה
הרוחנית והמעמיקה שהולידה גרסה משלו
לאנתרופוסופיה ,מתובלת בפרשנות מרתקת
לארועי המקרא והקשרם להתפתחות התודעה
האנושית; כריזמה טבעית ויכולת מילולית
שעשוהו למרצה מרתק ,המחשמל את מאזיניו;
וייחוס משפחתי וזיקה טבעית לפוליטיקה,
שאליהם הצטרף חזון חברתי חדשני ובר הגשמה.
אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם היה מקדיש
את חייו לטיפוח האידאלים שאותם לימד.

תרדמת החיוביות
ובחזרה אל הספר של גרשוני ,המצהיר מיד
בפתיחה שהוא מבקש לתת לאור השמש לחטא
ולאוויר הפתוח לטהר את הסדינים שומרי הסוד.
ספרו של גרשוני הוא חשבון נפש והכאה על
חטא ,ובמרכזו ניצבת השאלה :איך קרה שקבוצה
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לא קטנה של אנשים ,כולם חכמים ומוכשרים,
המעמידים במרכז עולמם שני ערכים — האחד,
שאיפה לחופש של האינדיווידואל ,והשני ,שאיפה
לחיים של אידיאלים המונחים על ידי החשיבה —
ויתרו במשך כל כך הרבה שנים על החופש
החשיבתי והרוחני שלהם ,ולא השכילו לראות את
המציאות שהתחוללה לנגד עיניהם?
גרשוני כותב בזהירות רבה .הוא עדיין גר בהרדוף,
וגיבורי הספר הם חבריו .הוא מתנצל מראש בפני
מי שעשוי להפגע ,אך כותב מתחושה של חוסר
ברירה“ :אני מתבונן לאחור על חיי הבוגרים ומזהה
קשר של שתיקה שאני שותף לו ואיני יכול עוד
להמשיך לעשות שקר בנפשי” .הוא כותב מתוך
תחושה של אחריות ,לא רק לעבר אלא גם לעתיד:
“אולי ,אם הטקסט הזה יגיע לידיהם של אנשים
צעירים ,יהיה בו כדי לסייע להם להימנע מכמה
טעויות ,או לפחות להתפכח מהן מהר יותר”.
מי שמצפה לקרוא ספר רכילות על ימיה

הראשונים של הרדוף — יתאכזב .התייחסותו של
גרשוני לארועים קונקרטיים היא זהירה ומדודה,
ותאורם של ארועים אלו תופס חלק קטן מדפי

גרשוני כותב בזהירות רבה .הוא
עדיין גר בהרדוף ,וגיבורי הספר
הם חבריו .הוא מתנצל מראש
בפני מי שעשוי להפגע ,אך כותב
מתחושה של חוסר ברירה“ :אני
מתבונן לאחור על חיי הבוגרים
ומזהה קשר של שתיקה שאני
שותף לו ואיני יכול עוד להמשיך
לעשות שקר בנפשי”
הספר .ספרו של גרשוני מבקש קודם כל להיות
טקסט הגותי על חשיבה וחופש .שני הפרקים
הראשונים בספר מוקדשים לסקירה ודיון במקורות
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החשיבה והחופש באסיה התיכונה וביוון ,עבור
ברנסאנס וכלה בפילוסופיה של החירות של
שטיינר .גרשוני מצביע על כך שהתרבות המערבית
מכוונת לעבר חוסר חופש בחיי האדם ,ומביא לכך
דוגמאות מתוך חיי הכלכלה ,הפוליטיקה ,הדתות,
הלאומיות ובאידיאולוגיות הגדולות .הדיון עצמו
מורכב למדי ,והקורא צולח אותו בבטחה בזכות
ההתנסחות הקולחת של גרשוני ,שמסביר רעיונות
מורכבים בכתיבה בהירה וקלה.
הפרק השלישי עוסק בפילוסופיה של החירות,
ונפתח בסיכום תמציתי שלו .ממנו הוא ממשיך
אל כיצד קונים דעת העולמות העליונים ו”ששת
תרגילי ההכנה” ,שנתן שטיינר למי שמעוניין
לצעוד בשביל האנתרופוסופי לאימון פנימי
ופיתוח היכולות הרוחניות .לגרשוני יחס חם
לתרגילים אלו :לא מזמן הוא תרגם והוציא לאור
את ספרו של הרופא ההולנדי יופ ואן דם ,השביל
המשושה ,אשר נועד לעזור בתרגולם ,דבר שרבים
מנסים לבצע ורק מעטים מצליחים (זה היה נכון
כבר בימיו של שטייינר ,ונכון גם היום) .מתוך
ששת התרגילים ,מתרכז גרשוני בשניים :התרגיל
המלמד חיוביות והתרגיל המלמד פתיחות .לצדם,
מביא גרשוני הוראות מתוך כיצד קונים ,הנוגעות
להלך הנפש המוביל לידיעה רוחית — פיתוח יראת
הכבוד והימנעות משיפוטיות ,ביקורתיות וחריצת
דין .גרשוני מעלה השערה שמא התרגול הרוחני
בחיוביות ,פתיחות והימנעות מביקורת הוא
שתמך ,גם אם בעקיפין ,בהתפתחות הסיטואציה
שבה קהילה שלמה מסתכלת אך אינה רואה,
יודעת אך אינה מבינה:
“דוגמא מהחיים :כשאדם מבוגר מנסה
לכפות עצמו על נערה צעירה ,מה אתה אמור
לעשות? לדעתי ,הדבר הנכון לעשות הוא
לפקוח עיניים ,לראות את הדברים במלוא
כיעורם ,לפנות למשטרה ,להרחיק מהקהילה,
למנוע אפשרות פגיעה נוספת .אנשים אחרים

פעלו אחרת .הם פנו לאני הגבוה של אותו
אדם ,הם האמינו להבטחות ,הם נתנו עוד
צ׳אנס ,הם אפשרו עוד פגיעות .אני לא יודע
אם לחיוביות היה תפקיד בעיוורון של אותם
אנשים לגבי הרוע והשקר ,אבל היא ודאי לא
עזרה לישנים להתעורר” [עמוד .]52

להבנתי ,דעיכת היצירתיות
היא התוצאה הבלתי נמנעת של
ההגבלה העצמית על חשיבה
חופשית בקרב מי שהיו אמורים
לקדם את האנתרופוסופיה

האנתרופוסופיה נתקעה בשטיינר
הקורא האנתרופוסוף ימצא את עצמו מאותגר על
ידי ספרו של גרשוני ,היוצא באומץ נגד מיתוסים
ונורמות חשיבה שהתקבעו באנתרופוסופיה,
כמו למשל ההנחה הסמויה ששטיינר אינו מסוגל
לטעות (במקום אחר שמעתי מישהו אומר
ששטיינר אינו מסוגל “לטעון”; כלומר ,כל דבר
שבא מפיו הוא בגדר עובדה) .כעל סיבה אפשרית
להתפתחות הלך נפש כזה מצביע גרשוני על תנאי
היסוד להתאמנות איזוטרית לפי האנתרופוסופיה,
והוא פיתוח יראת כבוד .ולמה האנתרופוסופים
יפגינו הכי הרבה יראת כבוד ,אם לא לדבריו של
רודולף שטיינר? מכאן קצרה הדרך לעמדה שאינה
יכולה להעלות על דעתה את האפשרות ששטיינר
טעה ,ולהטלת הגבלה עצמית על החשיבה
(במאמר מוסגר נוסיף כי תנאי היסוד של שטיינר
הוא לא סתם “יראת כבוד” ,אלא פיתוח “יראת
כבוד כלפי האמת וההגעה לידי הכרת הדברים”
[כיצד קונים ,עמוד  .]21כנראה שחלק מהקוראים
לא הגיע לחצי השני של המשפט ,שגם מוכיח
ששוב שטיינר לא טעה).
ולאן מובילה העדר החשיבה הביקורתית בקרב
האנתרופוסופים? לפי גרשוני ,הדבר הוביל
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לדקדנציה ,עדריות חשיבתית והעדר חופש .אל
העדריות החשיבתית נגיע עוד מעט ,אך שווה
להתעכב עוד רגע על האמירה של גרשוני ,ביחס
לדקדנציה .גרשוני טוען כי מאז מותו של שטיינר
האנתרופוסופיה בעיקר התפשטה ,וכמעט ולא
התפתחה .היצירתיות ששטיינר הביא לעולם הלכה
ביחד איתו“ .הרפואה האנתרופוסופית משתמשת
עד היום כמעט רק בתרופות ששטיינר פיתח
או שפיתחו אחרים על פי הנחיותיו” ,הוא כותב,
בעוד שמדע הרפואה התקדם והתפתח ללא הכר
במאה השנים האחרונות .גם תחום החינוך המרפא
והתראפיה הסוציאלית ,שאמנם פרח באמצע המאה
העשרים בזכות עבודתם של תלמידיו של שטיינר,
נמצא כיום בנסיגה .עוד בתחום הנסוג מונה גרשוני
את האמנות האנתרופוסופית ואת החקלאות
הביודינמית .התחום היחיד שממשיך להתפתח
הוא תחום החינוך ,וזה בזכות הצורך להתאים אותו
כל פעם מחדש לתרבות ושפה חדשים ,וגם בזכות
כוחות החיים וההתחדשות שמביאים איתם הילדים.
ניתן לגרשוני לסכם את הטענה:
“להבנתי ,דעיכת היצירתיות היא התוצאה
הבלתי נמנעת של ההגבלה העצמית על
חשיבה חופשית בקרב מי שהיו אמורים לקדם
את האנתרופוסופיה .קשה להגיע לחשיבה
חופשית ,ועוד יותר קשה להתמיד בה ,ואם
בנוסף לקושי האדם גם מטיל מרצונו מגבלות
על חופש החשיבה שלו עצמו ,ומתמיד בכך
לאורך שנים ,לפעמים כל החיים ,הוא בעצם
מתרגל אי־חשיבה” [עמוד .]50

כתם “הוועדה הרוחנית”
לצד החשיבה הבלתי חופשית מצביע גרשוני על
סממן נלווה והוא חשיבה עדרית וחסרת עצמאות.
מה מקורה? כפתרון אפשרי לשאלה מצביע
גרשוני על העובדה שהגרעין המייסד של קיבוץ
הרדוף הורכב ברובו מיוצאי קיבוצים ,האמונים
על קולקטיביות רעיונית ,עוד מימי בית הילדים.

יוצאי הקיבוצים שהקימו את קיבוץ הרדוף לא ראו
בו קיבוץ סטנדרטי; הם ראו בו “אור לקיבוצים”,
המביא את החדש אל השממה הרוחית שסבבה
אותם .אך בעוד שהאנתרופוסופיה הביאה איתה את
המחשבות החדשות ,נפשותיהם של מייסדי הרדוף
הביאו עימן את הצורות הישנות .הם אמנם דחו
מעליהם את מוסד “אספת החברים” ,שבקיבוצים
שבהם גדלו היה לו השפעה מכרעת על חייו ועתידו
של הקיבוצניק .תחת זאת ,וברוח השילוש החברתי,
יצר קיבוץ הרדוף את “הוועדה הרוחנית”:
“בכל עניין ובכל תחום היינו מחויבים לגלות
את האמת הרוחית החבויה מאחורי הדברים
וללכת לאורה ,אבל ממלכת הרוח מעולם
לא היתה דמוקרטית ,תמיד היו אנשים
מוארים יותר“ ,מתקדשים” כפי שהם קרויים
במסורות קדומות ובאנתרופוסופיה ,ולהם היו
התגלויות רוחיות והם שהראו לאנושות את
הדרך .בקטלב 1,היתה זאת הוועדה הרוחנית
שהראתה את הדרך” [עמוד .]59

הוועדה הרוחנית הייתה גוף
חשאי .מעולם לא פורסמו
פרוטוקולים של ישיבותיה או
תיעוד כלשהו על האופן בו
נלקחו החלטות .לרוב ,שהחשיבו
עצמם תלמידים צעירים ויראי
כבוד של מדע הרוח ,קיום
הוועדה לא הפריע .אך עבור
חלק ,היא חרצה גורלות
הוועדה הרוחנית הייתה גוף חשאי .אף פעם לא
פורסמו פרוטוקולים של ישיבותיה או תיעוד
כלשהו על האופן שבו נלקחו בה החלטות .לרוב
האנשים ,שהחשיבו עצמם תלמידים צעירים ויראי
כבוד של מדע הרוח ,קיום הוועדה לא הפריע .אך
עבור חלק ,היא חרצה גורלות:
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“החבר ה .היה אדם ששאל שאלות וגם לא
הסתפק בתשובות כלליות .הוא היה מבוגר
מאיתנו ,בן משק ,מלח הארץ ,וכנראה שהיה
לו קושי בקבלת סמכות .כבר אחרי שנה ביקשו
מהם לעזוב .היו עוד אנשים שהועזבו על רקע
דומה“ ,התנגדויות” קראו לזה” [עמוד .]60

“השאלה הגדולה היא אנחנו ,איך
הסתכלנו לצד השני כל כך הרבה
שנים ,איך הכחשנו ,השתקנו,
טייחנו ,העלמנו עין ,אטמנו אוזן
וסכרנו פה”

גרשוני מוסיף כי מנקודת מבט של היום ,הוועדה
הרוחנית נחשבת ככתם על ההיסטוריה של הרדוף,
משהו כמו הסגידה לסטאלין בהיסטוריה של השומר
הצעיר .אך חשוב לו להדגיש שחבריה התכוונו
לטוב ,גם כשהורו למישהו לעזוב את הקיבוץ.

ההשתקה וההכחשה
הקולקטיביות הרעיונית ,תרגילי הפתיחות
והחיוביות ,הכשירו את הקרקע לקיומם של
מנגנוני ההשתקה וההכחשה סביב מעשיו של
ישעיהו בן־אהרן בכל אותם שנים:
“דמות מרכזית בקהילה המתהווה ,אדם
שנחווה כבעל סמכות רוחנית על ידי תלמידיו
ושותפיו לדרך ,ניהל מערכות יחסים של ניצול
עם נשים בקהילה ומחוצה לה ,נשים שהיו
תלמידותיו ושנשאו אליו עיניים .הוא רתם
את עולמות הרוח לשירות התאווה ,סיפר
להן סיפורים על קארמה משותפת שמתחילה
בגלגולי חיים קדומים ,על אקטים מיניים
שנחוצים לזיכוך הנפש ולשחרור הרוח מכבלי
הגוף ,על החשיבות המיוחדת שלהן למפעל
החיים שלו .הוא הקפיד לבחור נשים שהיו

פגיעות יותר ,שלהערצתן לא היו גבולות .הוא
פגע גם בנשים צעירות מאד ,נערות ,נכנס
דרך החלון בלילה ,קיבוץ ,קומת קרקע ,אין
אפילו נעילה לחלונות .מכיוון שמבחינת החוק
היבש הן לא היו אז קטינות ,כשהדברים הגיעו
למשטרה כעבור למעלה מעשרים שנה כבר אי
אפשר היה למצות איתו את הדין” [עמוד .]65
לצד הקרבנות הראשיים של הארועים — הנשים
והנערות שנפגעו ,ובני משפחותיהן — גרשוני
מציג כקורבנות גם את תלמידיו המסורים של
ישעיהו (גם גרשוני היה אחד מהם) .אל תלמידיו
של ישעיהו ,חברי קיבוץ הרדוף ,מחזיר גרשוני את
הדיון שוב ושוב .הספר הזה נכתב עבורם.
“עבורי השאלה הגדולה אינה א — .אפשר
להבין נרקיסיזם מרגע שמזהים אותו —
השאלה הגדולה היא אנחנו ,איך הסתכלנו
לצד השני כל כך הרבה שנים ,איך הכחשנו,
השתקנו ,טייחנו ,העלמנו עין ,אטמנו אוזן
וסכרנו פה .איך אנשים צעירים ,חכמים,
אידיאליסטים ,משתפים פעולה עם נטיות
חולניות ואפילו לא יודעים שזה קורה להם”.
אכן ,שאלות קשות ,ואחריהן מגיעה גם התשובה:
“התשובה נעוצה כנראה בהבטחה הגדולה,
הישועה הפרטית והכללית שא .הראה לנו את
הדרך אליה .הכריזמה שלו ,יכולותיו כמרצה
וכאינטלקטואל היו העטיפה המושכת ,אבל
בשונה ממורים רוחניים אחרים ,התוכן שעמד
לרשותו היה רציני ,חכם ,היה האנתרופוסופיה.
האנתרופוסופיה היתה הפיתיון שאליו ערגנו,
ומכיוון שרודולף שטיינר מדגיש כמה חשוב
לתלמיד של הרוח לפתח גישה חיובית,
להימנע מביקורתיות ,אז היינו חיוביים ולא
נתנו לביקורת לחלחל אל הנפש ,וכשאנשים
נפגעו גילינו הבנה ,זה א ,.וסלחנו והמשכנו
הלאה” [עמוד .]69
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אנתרופוסופיה כאנוכיות
את ספרו מסיים גרשוני בדיון בשאלה האם חיים
בקהילה רוחנית תורמים להתפתחות החשיבה
החופשית ,או לא .מסקנתו היא שבעוד חיים
משותפים עשוים להפרות את מחשבותיו של
האדם על ידי כך שהוא נחשף למחשבות חדשות,
הדינמיקה החברתית שנוצרת עשויה להיות כזאת
שפוגעת בחופש המחשבתי שלו.
גרשוני מעגן את הדיון בספרו סביב הנושא של
חשיבה וחופש; לטעמי ,השאלה הגדולה באמת של
ארועי הרדוף היא שאלת המוסר; המוסר הפרטי
של האדם העומד במרכז הארועים ,המוסר של
אנשים נוספים בסביבתו ,ולמעשה ,המוסר שלנו,
האנשים שמרכיבים את הקהילה האנתרופוסופית
בישראל .אחד מהמשפטים המצוטטים ביותר של
שטיינר מכיצד קונים אומר“ :בנסותך להתקדם
צעד אחד למען הגעה לידי הכרת אמיתות
נסתרות ,התקדם — בעת ובעונה אחת — שלושה
צעדים לקראת השלמת אופיך לטוב”[ 2עמוד .]48
לאחר עשר שנים של פעילות אנתרופוסופית,
הן פנימית והן חיצונית ,אני יכול לומר
שהאנתרופוסופיה לא הפכה אותי ,או את האנשים
שסביבי ,לאנשים מוסריים יותר .האנתרופוסופיה
מושכת אליה אנשים טובים ,מצוינים אפילו .אך
האם היא תורמת להתפתחותם המוסרית? פה יש
לי שאלה.
וכמו האנשים ,כך הארגונים והקהילות .מישהו
יכול להבטיח שבית ספר ולדורף חדש מוקם
לטובת העולם ולא לטובתם האנוכית של מקימיו?
האם מוסדות אנתרופוסופיים היטיבו עם סביבתם?
כמה אנשים שלא התקבלו לחינוך ולדורף סבלו
גם מיחס מזלזל ,מתנשא או מתעלם? ובוגרי חינוך
ולדורף — האם הם באמת אנשים טובים יותר
ומוסריים יותר?
קיבוץ הרדוף והאנתרופוסופיה בישראל קשורים
זה לזה בחבלי גורל עבים .תהליך ההתפכחות
החיובי שעובר על חברי הקיבוץ ראוי שישפיע גם

עלינו להתפכח מכל מיני סיפורים שאנחנו מספרים
לעצמנו .האנתרופוסופיה היא מתנה גדולה לעולם.
היא ניתנה כידע רוחי אוביקטיבי ולא כדת במובן
של חוק .ולכן החופש שהיא נותנת לאדם ההולך בה
הוא בלתי מוגבל .ושלא במקרה ,את ספרו מסיים
גרשוני בציטוט דווקא מהמסורת היהודית ,מתוך
חובות הלבבות של רבי בחיי אבן פקודה:
ומדוע לא שמנו אל לבנו לזכור אחריתנו
ולא חשבנו על הצידה לבית מועדנו,
והתעסקנו בעולם הכלה והנחנו הקיים
ובמדווי גופנו ושכחנו מדווי שכלנו
ובעבודת רוע יצרנו ועזבנו עבודת יוצרנו,
ונעבוד את תאוותינו ,ולא עבדנו את אלוהינו,
הה למבוכה הזאת כמה היא כוללת
ולשכרות הזאת כמה היא חזקה”...

1

כך מכנה גרשוני את הרדוף ,מטעמי זהירות .מאותה

זהירות הוא מכנה את ישעיהו באות א׳.
2

ציטוט נוסף ,מוכר פחות אך נוקב בהרבה ,מזהיר

מפני הסכנה האורבת בהתאמנות רוחנית הזונחת את אמות
המוסר הבסיסיות“ :אולם בדבר אחד מוכרח התלמיד  -ויהי
מה  -להיזהר ,ומי שאינו רוצה להיזהר בו ,מוטב שיוותר על
כל צעידה בשביל הידע של מדע הרוח .אדם שהיה לתלמיד
מדע הרוח מוכרח להיזהר שלא יאבד אף אחת מתכונותיו
כאדם אציל וטוב ,כאדם הפתוח וגם ער לכל דבר [ ]...חייב
הוא להגביר את כוחו המוסרי ,את טוהרו הפנימי ,וכן את
כושר הסתכלותו והבחנתו [ ]...אם לא ידאג לכך ,אז יקהו
התרגילים הללו בהדרגה את החוש הזה .ליבו יתאבן ,חושו
יקהה .זה עלול לגרור תוצאות מסוכנות” [עמוד .]42
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