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הרב יצחק הוטנר

עיסוק ברפואה :חיי כפולי או חיי מורחבי?

∗

אהובי חביבי,
מכתב לאחר חזרת לחו"ל הגיעני לנכו .האמת ניתנה להאמר כי הרבה
נהניתי מקריאת מכתב זה .הנאה זו צמחה משני שרשי :א( מפני שתוכ
הדברי וסגנונ ערוכי בטוב טע ודעת; ב( מפני שהנ מתבטא בגילוי לב
על הנפתולי אשר בנשמת והנני בזה להגיד ל כי לפי דעתי הנפתולי הללו
שהנ ד עליה במכתב מקור היא תפיסה מוטעית בעני הנידו .הרוש
הכללי המתקבל מדברי הוא כי זו היא הנחה פשוטה אצל כי “ secular
 ”careerהיא “ .”double lifeלמותר להגיד ל כי מעול לא הייתי מסכי
בשו אופ ל “ .”double lifeאמנ מי ששוכר לו חדר בבית לחיות בו חיי
תושב ,שוכר לו עוד חדר במלו לחיות בו חיי אורח ,בודאי שיש לו “ double
 ,”lifeאבל מי ששוכר לו דירה בת שני חדרי יש לו broad life not double
 .lifeזכורני שבקרתי פע בירושלי בבית החולי של ד"ר וואלא שליט"א
וראיתיו כשהוא נגש לחולה שהיה עומד להכנס לחדר"נתוח ושאל לו על ש
אמו בכדי להתפלל עליו לפני הנתוח .כשספרתי את זה לאחד המיוחד מבי
גדולי ירושלי זצוק"ל התבטא "כמה צרי לקנאות ביהודי זה שיש לו
הזדמנות כל כ גדולה לשמש כלי שרת לכבוד שמי!" הגידה נא לי האמת,
אהובי חביבי ,הא אמירת פרק תהלי לשלומו של חולה על ידי הרופא
העומד לעשות את הנתוח ,הא זה הוא “?”double life
ואתה חביבי יקירי חלילה ל מלראות את עצמ בראי כפול של חיי
כפולי .כל המארי ב"אחד" מאריכי לו ימיו ושנותיו .אדרבא ,כל חיי
צריכי להיות בבחינת המארי ב"אחד" – אחד ולא כפל .צר לי מאד עלי
חביבי א נקודה זו נעלמת היא מעיני .המו נקודות המפוזרות זו תחת זו
בודאי שיש בה משו ריבוי ,אבל אותו המו הנקודות עצמו כשהוא מסודר
מסביב לנקודה אחת העומדת במרכז הרי זה עגול אחד .זו היא ,חביבי,
חובת בעולמ להעמיד במרכז חיי את ה"אחד" ואז אי עלי לדאוג כלל
לכפילות .כל נקודה חדשה שתרכוש ל רק תרחיב את העגול אבל האחדות
אינה זזה ממקומה .מצטער אני על שלא הבנת את כל זה עד עכשו .ומתו
צערי הנני ד אות לכ %זכות כי רק מצב רוח של רגע ש בפי את הדברי
אשר דברת במכתב .חזק ואמ& חביבי ,עלה והצלח יקירי ורכב על דבר צדק
ועשה את כל הצלחותי לבסיס לריבוי כבוד שמי.
המתפלל להצלחת ,יצחק הוטנר
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