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        1פרגרפרגרפרגרפרגר' ' ' ' ר קנט מר קנט מר קנט מר קנט מ""""דדדד
    יורק�ניו

        ברכה לכל זמ�ברכה לכל זמ�ברכה לכל זמ�ברכה לכל זמ�
        """"אשר יצראשר יצראשר יצראשר יצר""""משהו על המשמעות הרפואית של ברכת משהו על המשמעות הרפואית של ברכת משהו על המשמעות הרפואית של ברכת משהו על המשמעות הרפואית של ברכת 

, הקירתלויה היתה על , בבית הספר העממי היהודי בו למדתי בילדותי  
�ברכת , היתה זו ברכה עתיקת יומי�. ברכה מודפסת, סמו� לחדרי השירותי

  .הילדי�, שנראתה אז כל כ� מוזרה בעינינו" אשר יצר"

   �כילדי� תמהנו אז על הקשר המוזר בי� עשיית צרכי� לבי� דברי
, לפי הבנתנו ברכות מיועדות לעניני� נשגבי� כמו תפילה. שבקדושה

�א� מדוע לבר� על פעולה . אלוקי� על ישועה ופרנסהאו הודיה ל, מועדי
�  ?גופנית מעוררת גיחו� ומאוסה כעשיית צרכי

שנוסחה , רק כעבור עשרות שני� הבחנתי בחכמה הטמונה בברכה הזו  
  :על ידי האמורא הבבלי אביי במאה הרביעית לספירה

אשר יצר את האד� בחכמה וברא בו נקבי� נקבי� …"  

  .חללי� חללי�

  שא� יפתח אחד מה� או, וידוע לפני כסא כבוד�גלוי   

  …אי אפשר להתקיי� ולעמוד לפני�, יסת� אחד מה�

  .2"רופא כל בשר ומפליא לעשות] 'ברו� אתה ה[ 

והשלט , יהודי שומר מצוות אמור לבר� ברכה זו לאחר עשיית צרכיו
  .את חובתנו הדתית, התלמידי�, בבית הספר נועד להזכיר לנו

כמוב� שיש מרחק עצו� בי� הצגת הברכה על קיר בית הספר לבי� 
�כ� שרק . הסיכוי שתוכ� הברכה העתיקה יוב� ויוטמע בלב ילדי� ע$ֵלי ימי

התחלתי להבי� ברצינות את , בשנת לימודי השניה בבית הספר לרפואה
  . משמעותה האמיתית של הברכה הייחודית הזו

 התוצאות הגופניות הנוראות של לימודי הפתופיזיולוגיה הבהירו את
�ג� כאשר הליקויי� הראשוניי� נראי� במבט , ליקויי� תיפקודיי� ומבניי

  .ראשו� קלי� מאד

                                                           
 .הלפרי�' פינק ומ' י ד"תורג� לעברית ע  . 1
 .ב, ברכות ס  .2



  47  "אשר יצר"על המשמעות הרפואית של ברכת 

סו% סו% הפסקתי לקבל כמובנה מאליה את הפעילות הגופנית 
התחלתי להבי� עד כמה מערכות מורכבות . השגרתית שלי בבית הכיסא

ות אנושיות שבסדר יומי יחלפו חייבות לפעול ביעילות כדי שאות� טרד
  .בצורה חלקה ויעילה

נזכרתי בימי נעורי בבית הספר . חשבתי אז שוב על ברכתו של אביי
אול� כמי שראה . ובמחשבותי הילדותיות אז על הגיחו� שבברכה, העממי

, בעיניו חולי� שכל סדר יומ� מבוסס סביב שעות הדיאליזה שעליה� לעבור
 �לקטטר בכיס השת� או לשקית קולוסטומיה שעל או חולי� אחרי� הצמודי

�  .הבנתי את החכמה העצומה של אביי, גופ

תחילה . באות� הימי� התחלתי לבר� בעצמי את ברכתו של אביי
, אול� תו� זמ� קצר. נעזרתי בסידור התפילה שלי כדי לומר אותה כהלכה

תה יכולתי אז לצטט או. התרגול היו� יומי עזר לי לשלוט בה באופ� מלא
  .תו� הבנה וכונה מלאה, כלשונה

להודות לבוראי לא רק , במהל� השני�, איפשרה לי" אשר יצר"אמירת 
אלא ג� על זכייתי בבריאות , על התפקוד התקי� של מערכות ההפרשה

שהרי נוסח הברכה מתייחס לפגיעה בכל האברי� הפנימיי� ולא רק . טובה
  .במערכות העיכול והשת�

תהיה גור� , שחסימה של חלל עורקי� כליליי�, למשל, הא� אביי חזה
  ? שנה אחרי דורו�1600כ, המוות מספר אחד במדינות המפותחות

לעיתי� קרובות תמהתי הא� ג� חברי מחפשי� דר� להודות על 
החשופי� באופ� יו� יומי לאומללות , רופאי� במיוחד. בריאות� הטובה

� את הדח% להודות על חייבי� להרגיש לפעמי, הנגרמת על ידי פגיעה וחולי
  .בריאות אמיתית

בינלאומי של ברכת אביי עבור " גנרי"עלה בדעתי שאולי נחו) נוסח 
�השואפי� להביע איזו שהיא הכרת תודה על , אות� אנשי� ברחבי העול

  .בריאות� הטובה

  *  *  *  

חזר וחיזק בי את ההכרה באמת , סיפורו הבלתי נשכח של פציינט אחד
  ". אשר יצר"כת וביופי הטהור של בר

נפגע בתאונת דרכי� בה נשברו החוליה , 20סטודנט יהודי ב� , יהושע
     וגרמההפציעה  כמעט .  השלישית  והרביעית  בעמוד  השדרה  הצוארי  שלו
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  הוא שותק . והוא  נזקק  לאינטובציה  דחופה ולטיפול נשימתי תומ�,  למותו
  .הימני) biceps(שי רא�למעט פלקציה חלשה בשריר הדו, בארבע גפיו

�היו כמה סימני� מעוררי . חלפה תקופה ארוכה וקשה של ייצוב ושיקו
יכולת . שהופיעו בפתאומיות בלתי צפויה, תקוה של החלמה נוירולוגית

חזרה של תחושה עורית או יכולת , כיפו% בוה� ש�, הזזה של אצבע כא�
�ה קשה יחד ע� עבוד, בגבורה נפלאה. מתיחת קבוצת שרירי� פה וש

  .  מצבו של יהושע השתפר יו� אחרי יו�–וטיפול פיזיותרפי מעולה 

היה יהושע מסוגל לעמוד על , בעקבות מה שנראה כנס גלוי, מאוחר יותר
  .בעזרת מקל וע� תמיכה מכנית לרגלו, רגליו ואפילו ללכת בכוחות עצמו

נזקק יהושע לקטטריזציה לפני כל , אול� למרות כל השיפורי� במצבו
כרופא הייתי מודע היטב לקשיי� ארוכי הטווח . ו� של כיס השת�ריק

  . ולסיבוכי� העתידיי� הצפויי� לבחור צעיר הסובל מכיס שת� נוירוגני

פסימיי� מאד לגבי סיכוייו של יהושע , כמוב�, האורולוגי� היו
ה� לא נתקלו בהחלמה לאחר פגיעת , כ� קבעו, מעול�. להשתחרר מהקטטר

  .עמוד שדרה כה קשה

  *  *  *  

. הגיע היו� ויהושע לא נזקק עוד לקטטר. הבלתי ייאמ� התרחש
הצבעתי על כ� שלא עולה על . של אביי" אשר יצר"חשבתי אז על תפילת 

  .דעתי תפילת הודיה מתאימה יותר להחלמתו הפלאית

לבר� את הברכה העתיקה , שא% הוא קבל חינו� יהודי, הצעתי ליהושע
  . הוא הסכי�. בש� ומלכות

  .זלגו עיני דמעות, ששפתיו ביטאו את מילות הברכה העתיקהכ

  .יהושע הוא בני
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