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ברכת "אשר יצר את האד"
ברכת "אשר יצר" היא ברכה "מיוחדת" תרתי משמע :עצ קביעת
ברכה על עשיית צרכי מעורר פליאה מסוימת ,א כלולי בה תכני
מיוחדי ביותר ,כי "בריאת האד היא בחכמה נפלאה" )לשו השו"ע או"ח
סימ ו' סעי א'(.
במאמר זה ננסה לנתח את הברכה ודיניה לפי סדר הנושאי הבא:
א .מקורות הברכה
ב .ביאורי ופירושי לנוסח הברכה
ג .מקו ברכת "אשר יצר" בתפילה
ד .דיני "אשר יצר" במצבי מיוחדי )קטטר ,איליוסטומיה או קולוסטומיה(

א .מקורות הברכה
הברכה נזכרת לראשונה בגמרא במסכת ברכות ד ס' ע"ב:
"כי נפיק אומר :ברו אשר יצר את האד בחכמה וברא בו נקבי
נקבי חללי חללי גלוי וידוע לפני כסא כבוד שא יפתח אחד
מה או א יסת אחד מה אי אפשר לעמוד לפני .מאי חתי?
אמר רב :רופא חולי .אמר שמואל :קא שוינהו אבא לכולי עלמא
קצירי .אלא :רופא כל בשר .רב ששת אמר :מפליא לעשות .אמר רב
פפא :הילכ נימרינהו לתרוייהו  רופא כל בשר ומפליא לעשות"...

הברכה מובאת כבר בסידור רב נטרונאי ,ונפסקה ג להלכה ברמב"
)הלכות תפילה ונשיאת כפיי פ"ז ה"ה( ובטור ושולח ערו )או"ח סימ ו' סעי
א'( .לפי הגמרא ברכות השחר נאמרות ביחד ע פעילויות שונות בבוקר ,א
כבר בתקופת הגאוני סודרו כל הברכות בסידור התפילה וניתנו לכ טעמי
שוני ע"י מפרשי התפילה )ראה להל "מקו הברכה בתפילה"(.

ב .ביאורי ופירושי לברכת "אשר יצר"
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 .1על הנוסח של הברכה ראה אילה צרויה" ,נוסח התפילות בתלמודי" ,עבודת גמר
אוניברסיטת בר איל ,תשנ"ז ,עמוד .24+18
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&%ה ה' ר-פֵא
&חת )ז( ָ)ר( ָ
ֲפיל( ָָ 1עה ָ
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(מ ְפ ִליא ַל ֲע;-ת )ט(:
ָכל ָ) ָ;ר )ח( ַ
הפירושי הבאי מראי את המקורות השוני של לשו הברכה
במקרא ובדברי חז"ל .ננסה להסביר את משמעות הברכה לפי המקורות
האלה) .ההערות מסודרות לפי האותיות )א( ) +ט( בגו הברכה למעלה (.יש לציי
שבגלל חשיבותה המיוחדת של ברכת "אשר יצר" מובאי בשולח ערו
מספר פירושי על לשו הברכה )או"ח סימ ו'( ,למרות שאי זאת דרכו של
המחבר בשאר התפילות והברכות.
2
מובא בש האריז"ל שיש מ"ה ) (45תיבות בברכה כמניי אד" ). (45
)א( "אשר יצר את האד"  +הניסוח הוא על פי הפסוק בבראשית ב' ,ח
"ויטע ה' א+להי ג בעד מקד ויש ש את האד אשר יצר"
חז"ל טבעו את הנוסח של כמה ברכות לפי אותו פסוק:
• כשעושה צרכיו " +אשר יצר את האד בחכמה" )ברכות ד ס' ע"ב(.
• ברכת הנישואי "אשר יצר את האד בצלמו" )כתובות ד ח' ע"א(.
• "הרואה קברי ישראל אומר ברו אשר יצר אתכ בדי וז אתכ
בדי...והוא עתיד להחיותכ ולקיי אתכ ברו מחיה המתי"
)ברכות ד נ"ח ע"ב(.

חז"ל ניסחו על פי הפסוק בבראשית ב' ,ח שלוש ברכות שונות ,אשר
מתייחסות לשלשה שלבי מרכזיי ביותר בחיי האד :הלידה ועשיית
צרכי כל יו ,הנישואי ,המוות ותחיית המתי .יש קשר בי השלבי
השוני ,למשל בברכת "א+להי נשמה" ,אשר היא מעי המש של ברכת
"אשר יצר" )ראה למטה( ,נאמר מפורשות "אתה נפחת= בי … ואתה עתיד
ליטל= ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא".3
"יצר" " +ברא"  +שני הפעלי האלה מופיעי בהקשר של בריאת
האד "ויצר ה' א+להי את האד עפר מ האדמה...ויברא א+להי את
האד בצלמו" )בראשית א' ,כז; ב' ,ז( ובהקשר של בריאת העול "יוצר אור
ובורא חש" )ישעיה מ"ה ,ז(  .4האד הוא מעי עול קט )",("Microcosmos
ולכ מברכי על בריאת האד באות לשונות כמו על בריאת העול כולו.
ֲ
ג ע ישראל מכונה  +כחלק של הבריאה  +באות לשונות" :כה אמר ) ַרא ָ
יעקב וי ֶֹצ ְר ֳ ישראל" )ישעיה מ"ג ,א; ראה ג מ"ג ,ז; מ"ה ,יח; עמוס ד' ,יג(.

 .2וזה לפי הגירסא הנ"ל הגורסת ג "אפילו שעה אחת" וראה למטה דיו על כ.
 .3ראה ג את הדיו המקי של מאיר בר איל "ברכת יוצר האד מקומה הופעתה תיפקודה
ומשמעותה" בתו  (Hebrew Union College Annual) HUCAכר  (1986) 56עמוד ט'+כ"ז.
 .4וע"פ פסוק זה נקבע נוסח הברכה הראשונה לפני קריאת שמע.
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)ב( "בחכמה"  +המפרשי נתנו הסברי שוני למושג "חכמה" בברכה זאת
)ראה ג להל "מפליא לעשות"(:
• חכמת הבורא ..." +ברכת אשר יצר את האד בחכמה ,שבריאת
האד היא בחכמה נפלאה" )שו"ע או"ח סימ ו'(.
• חכמת הבורא :האיזו בטבע )" + (Ecologyבתנחומא ויברא א+
להי את האד א"ר בו בחכמה שהתקי מזונותיו ואח"כ בראו
היינו דאמר בסנהדרי בס"פ אחד דיני ממונות )ד ל"ח ע"א( לכ
נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מיד וע"כ יסדו 'אשר יצר את
האד בחכמה'" )תוספות ברכות ד ס' ע"ב(.
• חכמת המי האנושי )" + (Homo Sapiensבחכמה קאי על האד
שנת לו הקב"ה חכמה בבריאתו ,לא כ כל שאר בעלי חיי שלא
נית לה חכמה" )מהרש"א(.
• כנגד התורה והמצוות  +על דר הרמז דרשו" :חי"ת כ" מ" ה"י
בגימטריא תרי"ג פי' יצר את האד לכבודו לקיי תרי"ג מצות"
)פירוש "ענ יוס "(.
ארבעת ההסברי משקפי גישות שונות :שני הפירושי הראשוני
מתייחסי לחכמת הבורא ,בקשר לבריאת האד בלבד או הבריאה כולה,
והניסוח הוא על פי הפסוק בתהלי ק"ד ,כד" :מה רבו מעשי ה' כל
בחכמה עשית מלאה האר Cקנינ" .המהרש"א מדגיש את אחריות האד
וחובתו להתנהג בשיקול דעת ובחכמה יתרה; הסברו של המהרש"א מעביר
כביכול את החכמה של בורא העולמי לחכמת האד .5הפירוש האחרו
מייחס – על דר הדרוש של גימטריות – את כל חכמת הבריאה לתורה
ולקיו תרי"ג מצוות; חכמת הבריאה של היקו כולו מצטמצמת לעול
הדתי של תורה ומצוות.
)ג( "נקבי" " +חלולי"  +הניסוח ע"פ יחזקאל כ"ח ,יב..." :אתה חות
תכנית מלא חכמה וכליל יפי :בעד ג א+להי היית...מלאכת תפי
ונקבי ב ביו הברא כוננו...:תמי אתה בדרכי מיו הברא עד
נמצא עולתה ב" )אבודרה( .בתירגו יונת ב עוזיאל נמצא המקור
של לשו ברכת "אשר יצר"..." :את דמי למנא דצורתא די מתק
בחוכמא ומשכלל בשופריה ...בר לא אסתכלת בפגר דאתעביד
חללי ונקבי דאינו צורכ דלא אפשר ל דתתקי בלא בהו מיומא

 .5אולי נית להסביר בדרכו של המהרש"א ג את הפסוק בתהלי ק"ד ,כד "כול בחכמה עשית",
דהיינו שנתת לה חכמה; הרי הפסוק מזכיר מפורשות את השפני "סלעי מחסה לשפני" )ש
פסוק יח( ,ובספר משלי פרק ל' ,כד+כו מיוחסת לשפני אשר בסלעי חכמה מיוחדת" :ארבעה
ה קטני אר Cוהמה חכמי מחכמי...שפני ע לא עצו וישימו בסלע בית".
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דאתבריתא עמ מתקני" .6האד נוצר בג עד ועליו לשמור על "צל
הא+להי" שלו ולהתרחק מגאוה ,כפי שעולה מתו ההקשר בספר
יחזקאל .נוסח הברכה רומז א כ לא רק לבריאה הביולוגית של
האד ,אלא ג לערכי המוסריי שלו.
)ד( "חלולי חלולי"  +בגימטריא רמ"ח כנגד בריאת רמ"ח האיברי:
"לעשות רצונ א+להי חפצתי ותורת בתו מעי )תהלי מ' ,ט( אשריכ
ישראל שבכל אבר ואבר שבכ נת מצוה שרמ"ח איברי באד ולכ
אנו אומרי בכל יו 'בא"י אמ"ה אשר יצר את האד בחכמה וברא בו
נקבי נקבי חלולי חלולי'  +חלולי חלולי בגימטריא רמ"ח הוי
כמני איברי שבאד".7
)ה( "לפני כסא כבוד"  +המפרשי התפלאו על לשו "לפני כסא כבוד"
דווקא בהקשר של הברכה הזאת ונתנו לכ הסברי שוני:
• "ולא אמר לפני כמו שרגיל לומר בשאר מקומות לפי שהוא רומז כי
מקו הנפשות הוא לפני כסא כבודו" )אבודרה( .ייתכ לפרש את
המושג "כסא הכבוד" בברכה זאת ע"פ הפסוק ביחזקאל א' ,כו:
"ועל דמות הכסא דמות כמראה אד עליו מלמעלה" :ה' ברא את
האד בצל א+להי ומאיד דמות האד נמצא בכסא הכבוד ,וכ
נאמר בחז"ל "נשמת של צדיקי גנוזות תחת כסא הכבוד" )שבת
ד קנ"ב ע"ב(.8

• "מה שמזכירי כא כסא הכבוד בברכת עשית צרכיו הוא לאפוקי
מדעת האומרי שהקב"ה אי אפשר שישגיח על עול השפל לכ
אנו אומרי שאפילו לפני כסא הכבוד שאפילו המלאכי הגבוהי
עומדי כמה רבי רבבות פרסאות אפילו מש הוא משגיח על
דברי שפלי כאלה) "...מנחת אליהו להגר"א עמוד א'(.9
• המושג "בית כסא של כבוד" מציי בלשו המשנה את מקו עשיית
הצרכי ,והתוספת "כבוד" מתפרשת לפי דרכי הצניעות שנוהגי
בו…" :ובית כסא של כבוד וזה היה כבודו מצאו נעול יודע שיש
ש אד פתוח יודע שאי ש אד…" )משנה תמיד פ"א מ"א( .כיו
שבני אד מתנהגי בצניעות ובכבוד באותו מקו ,ראויי ה
 .6נוסח זה מובא בהקשר דומה במסכת ברכות כ"ד ע"ב" :ריבונו של עול יצרתנו נקבי
נקבי חלולי חלולי גלוי וידוע לפני חרפתנו…"
 .7תנחומא פ' שמיני סימ ח' על הפסוק זאת החיה אשר תאכלו; מובא בטור או"ח סימ ו'.
 .8וכעי זה כתב המהר"ל בתפארת ישראל פכ"ד על שבת ד פ"ח ע"ב "אחוז בכסא הכבוד
והחזר לה תשובה" ועי"ש - .לפי פירוש זה לא ברור לי למה תיקנו נוסח זה בברכת "אשר
יצר" ולא בברכת "א+להי נשמה" )"כל זמ שהנשמה בקרבי מודה אני לפני ה' א+להי וא+להי
אבותי רבו כל המעשי אדו כל הנשמות…"( ,אשר כל עניינה הנשמות וצ"ע.
 .9ראה מאמרו של הרב מנח מנדל כשר ,גלוי וידוע לפני כסא כבוד ,נוע כ"ד עמוד נ"ז.
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כביכול לעמוד לפני כסא הכבוד של הקב"ה" + .כסא הכבוד" הוא
בלשו המקרא 10ובלשו חז"ל כינוי למקו השכינה של הקב"ה,
ולכאורה פלא על נוסח המשנה ,בו "בית כסא של כבוד" הוא כינוי
למקו של עשיית הצרכי ,א לפי פירושנו מוב הדבר היטב.
• בדר הדרוש הסבירו את נוסח הברכה על פי הגמרא במסכת
ברכות ד כ"ג ע"א" :הנצר לנקביו  +אל יתפלל ,וא התפלל +
תפילתו תועבה" ,דהיינו אסור להתפלל ולעמוד לפני כסא כבוד ה'
א נצר לנקביו.11
)ו( "להתקיי ולעמוד לפני "  +העיו בנפלאות הבורא מביא לידי הכרת ה'
והחובה "לעמוד לפניו" ,דהיינו לעבוד את ה' כלשו הפסוק "חי ה'
אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו) "...מל"א י"ח ,א; בראשית מ"א ,מו;
במדבר ג' ,ו; דברי י' ,ח; י"ח ,ז( ,וראה רמב" פ"ב מהל' יסודי תורה ה"ב
]מצוטט למטה באות )ט([ .המטרה של בריאת האד כולה היא לעמוד
לפני ה' ,ולכ נוסח הברכה עובר דווקא פה מגו נסתר לגו נוכח.
)ז( "אפילו שעה אחת"  +הגירסא הזאת מובאת בכמה כתבי יד של הגמרא
)כ"י פריז( וחלק מהגאוני והראשוני מביאי את הנוסח הזה
בסידור .אחד הפוסקי נת לה את הטע הבא…" :כדאיתא במסכת
נדה כל זמ שתינוק במעי אמו טבורו פתוח ופיו סתו יצא לאויר העול
נפתח הסתו ונסת הפתוח שאלמלא כ אי אפשר לעמוד" .12א יש
החולקי על דעת הפוסקי הנ"ל" :וה"ר מאיר מרוטנבורק כתב שאי
לומר אפילו שעה אחת שהרי סות את פיו הרבה שעות ויכול לחיות".13
להלכה קיימי שתי הגירסאות "ומא דבעי יכול לומר אפילו שעה אחת
ואי לזוז ממה שנהגו אבותיו נהרא ונהרא ופשטיה" )ב"ח(.
ייתכ שיש הבדל עקרוני במשמעות הברכה לפי ההשוואה בי הדיו
ההלכתי )ברכות ד ס' ע"ב( לבי הדיו האגדי )נידה ד ל' ע"ב( .שתי
הסוגיות מתייחסות בניסוחי דומי ליצירת גו האד ונשמתו הטהורה ,א
ההקשרי שוני לחלוטי בשתי הסוגיות :במסכת ברכות הדיו הוא בהקשר
 .10ראה "מקי מעפר דל מאשפת ירי אביו להושיב ע נדיבי וכסא כבוד ינחל כי לה'
מצקי אר Cוישת עליה תבל" )שמואל א' ב' ,ח(" ,ותקעתיו יתד במקו נאמ והיה לכסא
כבוד לבית אביו" )ישעיהו כ"ב ,כג(" ,כסא כבוד מרו מראשו מקו מקדשנו" )ירמיהו
י"ז ,יב(" ,אל תנא Cלמע שמ אל תנבל כסא כבוד זכר אל תפר ברית אתנו) ".ש י"ד,
כא( ועוד הרבה בלשו חז"ל.
 .11שו"ת לקט הקמח החדש להרב יעקב צבי כ Cסימ ע"ו סקי"ד עמוד רמ"ג.
 .12לשו הטור סימ ו' וכ"פ הבה"ג ,רב עמר גאו ,רי"  ,רמב" ,רא"ש ,גר"א ,אוצר
התפילות ועוד.
 .13לשו האבודרה ,וכ מובא בתשב" Cקט סי' רט"ז ,ועוד .ג בסידורו של הרב סעדיה גאו
לא מופיעות המילי "אפילו שעה אחת".
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הלכתי של ברכות השחר בשעה שהאד עושה את צרכיו היומיי ,בעוד
שבמסכת נידה 14ההקשר הוא אגדי על יצירת הולד .כבר בסוגיות
התלמודיות נית לראות דמיו בולט בי הדיו ההלכתי והאגדי ,אשר בא
לידי ביטוי ג בנוסח ובפרשנות המילי:
ברכות ד ס' ע"ב

נידה ד ל' ע"ב

כי נפיק אומר ברו אשר יצר את האד
בחכמה וברא בו נקבי נקבי חלולי
חלולי גלוי וידוע לפני כסא כבוד
שא יפתח אחד מה או א יסת אחד
מה אי אפשר לעמוד לפני מאי
חתי…כי מתער אומר א+להי נשמה
שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה
נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה
עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד
לבא כל זמ שהנשמה בקרבי מודה אני
לפני ה' א+להי וא+להי אבותי רבו כל
העולמי אדו כל הנשמות ברו אתה
ה' המחזיר נשמות לפגרי מתי"

"דרש רבי שמלאי למה הולד דומה
במעי אמו...וכיו שיצא לאויר
העול נפתח הסתו ונסת הפתוח
שאלמלא כ אינו יכול לחיות אפילו
שעה אחת…ומלמדי אותו כל
התורה כולה…וכיו שבא לאויר
העול בא מלא וסטרו על פיו
ומשכחו כל התורה כולה…ואינו
יוצא מש עד שמשביעי אותו...
והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו
טהורי ונשמה שנת ב טהורה
היא א אתה משמרה בטהרה מוטב
וא לאו הריני נוטלה ממ"

הנוסח "אפילו שעה אחת" מופיע לפי רוב הגירסאות רק במסכת נידה
והדבר מוב היטב לפי ההקשר השונה של שתי הסוגיות :בשניות הראשונות
שלאחר הלידה אכ שיי התיאור "נפתח הסתו ונסת הפתוח שאלמלא כ
אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת" ,א כשאינו עושה צרכיו במש "שעה
אחת" לא נשקפת בכ ,בדר כלל ,שו סכנת נפשות לחייו של האד.15
לפי"ז מובנת מחלוקת הפוסקי א לומר "אפילו שעה אחת" בברכת "אשר
יצר" :לפי הנוסח בברכות ד ס' ע"ב אי לאומרה לאחר עשיית צרכי ,16א
למ"ד שהברכה נאמרת ג בתפילת השחר בלי קשר לעשיית צרכיו או
שכוונת הברכה מוסבת ג על עצ בריאת האד ,ראוי לומר "אפילו שעה
אחת"" ,שבשחר אנו נעשי כבריה חדשה דכתיב 'חדשי לבקרי רבה
אמונת'...וצריכי אנו להודות לו יתבר על שבראנו לכבודו לשרתו" .17לפי
זה הברכה היא ג על יצירת האד ע"פ הנוסח במסכת נידה ד ל' ע"ב ולכ
מברכי את הברכה בתפילת שחרית ג כשלא עשה את צרכיו .18ברכת
 .14בדומה במקבילות במסכת יבמות ד ע"א ע"ב.
 .15ראה דיו מעניי בשו"ת מהרש" חלק א' סימ י"א ד"ה ומעתה.
 .16וכ פסק רמב" תפילה פ"ז ה"ה ,תוספות ברכות מ"ו ע"א ד"ה כל ,בית יוס או"ח סי' ד'.
 .17לשו שו"ת הרשב"א חלק א' סימ קצ"א ,וכ ג כתב אבודרה.
 .18וכ פסק להלכה  ,רמ"א או"ח סימ ד' סעי א' ,ב"ח ,לבוש ,מג"א.
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"אשר יצר" תוקנה א כ ה על עשיית הצרכי היומיי וה על יצירת האד
בכלל .ייתכ שנית ללמוד מהסוגיה במסכת נידה ד ל' ע"ב ג את מקומ
של ברכת "אשר יצר" וברכת התורה בתפילה ,כפי שיפורט בהמש.
)ח( "רופא כל בשר"  +לשו זו לקוחה מספר משלי ד' ,כ ואיל" :בני לדברי
הקשיבה לאמרי הט אזנ...:כי חיי ה למצאיה ולכל בשר מרפא".
רפואת הגו מותנית באיזו הנפשי והרוחני של האד 19ואולי בעקבות
כ תקנו ברכת התורה לאחר ברכת "אשר יצר" )ראה למטה "היחס לברכת
20

התורה"( .

)ט( "מפליא לעשות"  +בשני מקומות במקרא מצאנו את הלשו "מפליא
לעשות" בהקשר של התגלות ה' ויצירת העובר:
• שופטי י"ג ,ג+יט" :וירא מלא ה' אל האשה ויאמר אליה הנה נא את
עקרה ולא ילדת והרית וילדת ב...:ויקח מנוח את גדי העזי ואת
המנחה ויעל על הצור לה' ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואי;"
• תהלי קל"ט ,יג+יד" :כי אתה קנית כליתי תסכני בבט אמי :אוד
על כי נוראות נפליתי נפלאי מעשי ונפשי יודעת מאד;"
בשעה שאד עושה צרכיו הוא מודע ומודה על עצ בריאתו וע"י
ההתבוננות בבריאתו הוא עומד כאילו לפני התגלות ה' ,כפי שהיתה למנוח
ולאישתו .בדומה לכ מסביר הרמב" ,שאהבת ה' נובעת דווקא מתו
התבוננות במעשי הנפלאי של הבריאה:
"והיא היא הדר לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונ האד במעשיו
וברואיו הנפלאי הגדולי ויראה מה חכמתו שאי לה ער ולא
ק Cמיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע הש
הגדול...כמו שאמרו חכמי בעני אהבה שמתו כ אתה מכיר את
מי שאמר והיה העול" )רמב" פ"ב מהל' יסודי תורה ה"ב(.
בארבעת הפירושי הבאי על המילי "מפליא לעשות" משתקפי היבטי
שוני של בריאת האד:
• מערכת העיכול )" + (Gastroenterologyעל ש שבורר הקב"ה בו טוב
המאכל ודוחה הפסולת" )אבודרה( ,ולפי"ז שיי לבר על כ דווקא
בשעה שהאד עושה את צרכיו.
• "שיווי המזג והטבעיי באד" )לשו הדרישה סימ ו'( )(Homeostasis
"כנגד שהגו חלול כמו נאד והנאד הזה א יש בו נקב אי הרוח עומד
 .19ראה רמב" הלכות דעות במיוחד פ"ב.
 .20על השילוב "רופא כל בשר ומפליא לעשות" לפי שיטת רב פפא בגמרא ברכות ד ס' ע"ב
ראה יהודה שביב ,ברכות התורה מהות ונוסח ,סיני ק"ח )תשנ"א( עמוד קנח+קסה וי"א
אפרתי ,התועלת בדבר הלימוד האינטגרלית ,שדה חמד כ )תשל"ז( עמוד .249+242
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בתוכו והקב"ה ברא את האד בחכמה וברא בו נקבי נקבי הרבה
21
ואעפ"כ הרוח בתוכו כל ימי חייו וזו היא פליאה וחכמה" )רש"י( .
• יצירת העובר )" + (Embryologyשהקב"ה צר את העובר במעי אמו"
)אבודרה( ,דהיינו על עצ בריאתו של האד )לפי"ז מוב הלשו
"אפילו שעה אחת" .ראה ג למטה(.

• הקשר בי הגו והנשמה )" – (Psychomosomaticמפליא לעשות קאי
על הנשמה שנת באד וזו היא פליאה גדולה שיתקיי דבר רוחני והוא
מ העליוני בדבר גשמי בגו האד שהוא מ התחתוני ואי אפשר
לנשמה לעשות פעולתו להשכיל במושכלת בעוד שאד חולה בעל מו
באחד מאיבריו כי כאב גופו מטרידו מלעשות פעולתו וע"כ אמר רופא
חולי כל בשר וע"י זה מפליא לעשות שהנשמה נקשרת בגו וע"כ תקנו
לומר מיד אחר ברכה זו ברכת א+להי נשמה" )רמ"א ב"דרכי משה" או"ח
סימ ו'( "מפליא לעשות במה ששומר רוח האד בקרבו וקושר דבר
רוחני בדבר גשמי והכל הוא ע"י שהוא רופא כל בשר כי אז האד בקו
הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו" )רמ"א על שו"ע ש(.

ג .מקו ברכת "אשר יצר" בתפילה
בראשונה נאמרו ברכות השחר בהזדמנויות שונות בבוקר ,כפי
שמפורש בגמרא ברכות ד ס' ע"ב .בשלב יותר מאוחר סידרו את הברכות
כחלק קבוע של תפילת שחרית" :לבר כל אחת ואחת בשעתה אי אפשר
מפני טינופת ידיי שה עסקניות ועשויות למשמש אלא כשנעור אד
משנתו רוח Cפניו ידיו ורגליו כהוג לקיי מה שנאמר 'הכו לקראת א+להי
ישראל' ומתחיל ומסדר וכל יחיד ויחיד חייב בה" .22הסברי שוני נאמרו
על מקומ של הברכות בתפילת שחרית.
"גו ונשמה" – סמיכות ברכת "אשר יצר" לברכת "א+להי נשמה"
"יש אומרי שצרי לומר מיד אחריה 'א+להי נשמה' עד 'בא"י המחזיר
נשמות לפגרי מתי' ,לפי שהיא סמוכה לברכת 'אשר יצר' ולכ אינה פותחת
בברו" ,23או משו שהיא סמוכה לברכת "המפיל" )ראב"ד(; א יש החולקי
שאי צור בסמיכות ולדבריה ברכת "א+להי נשמה" אינה פותחת בש
ומלכות ,כי היא ברכת הודאה ,24או "דכיו שמזכיר בה שהקב"ה בורא הנשמות
.21
.22
.23
.24

וכ כתבו התוספות ברכות ד ס' ע"ב תד"ה מפליא בש המדרש בראשית רבה פרשה א' ג'
בפירוש הפסוק בתהלי פ"ו ,י "כי גדול אתה ועושה נפלאות".
לשו הרב עמר גאו בש רב נטרונאי גאו ,אשר סידר מאה ברכות בסידורו; ראה ג
ברמב" פ"ז מהלכות תפילה ה"ז+ה"ט.
בית יוס בש שו"ת הרא"ש בכלל ד' סימ א' וכ דעת הגאוני ,וכ"כ הרמ"א בדרכי משה
או"ח סימ ו'  +מצוטט למעלה על "מפליא לעשות" ,וכ"כ הגר"א לסי' מ"ו.
תוספות ברכות ד י"ד ע"א ד"ה ימי ,טור ש .וראה דיו נרחב בנושא בשו"ת יביע אומר
חלק ח+או"ח סימ ז ,אות ב.
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ונופח בגופות ואחר כ נוטל מה ואחר כ מחזיר לה – אי ל הזכרת
מלכות גדולה מזו" .25סמיכות הברכות מתקבלת על הדעת מבחינה עניינית:
• יש קשר הדוק בי שתי הברכות לפי שתי הסוגיות במסכת ברכות
ד ס' ע"ב ובי מסכת נידה ד ל' ע"ב) 26א ראה ג בהמש(.
• בפירוש הברכות יש קשרי ברורי :בסו ברכת "אשר יצר" רמוז
הקשר בי הגו והנשמה.27
היחס לברכת התורה
"ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת 'אשר יצר' ואי לשנות וכ
משמע בתוספות ומרדכי פ"ק דברכות" )רמ"א סימ מ"ו סעי ט'( .לפי שיטה
זאת הקשר בי הגו )"אשר יצר"( והנשמה )"א+להי נשמה"( נוצר ע"י לימוד
התורה ,ולכ ברכת התורה מקשרת בי שתי הברכות .28ועי"ל שהסמיכות
רומזת שהאד נוצר כדי ללמוד תורה "א למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה
לעצמ כי לכ נוצרת" .29ייתכ שנית להביא הוכחה לבר את ברכת התורה
בי "אשר יצר" לבי "א+להי נשמה" ג ממסכת נידה ד ל' ע"ב ,הרי מסופר
ש לאחר יצירת העובר ,מלמדי את העובר את התורה כולה" :ומלמדי אותו
כל התורה כולה…וכיו שבא לאויר העול בא מלא וסטרו על פיו ומשכחו
כל התורה כולה" ואחר כ משביעי אותו לשמור על "נשמה הטהורה";
הסדר בדיוק מתאי לברכת "אשר יצר" ,ברכת התורה ו"א+להי נשמה" .ועי"ל
שהעיו בבריאתו של האד הוא ג חלק של לימוד התורה "דהא ברכת 'אשר
יצר' בכלל תלמוד תורה היא"" .30ויש מקומות שנוהגי לסדר ברכות התורה
קוד פרשת תמיד ואע"פ שאומרי פסוקי הרבה קוד ברכות התורה אי
חוששי לזה הואיל ואומרי אות דר תחנוני ולא דר לימוד וקריאה
בתורה" .31לפי שיטה זאת אומרי סמו אחרי ברכת "אשר יצר" את התפילה
"א+להי נשמה" ,וסמיכות זאת התפרשה כ" :ותיקנו א+להי נשמה… על
הנשמה ואשר יצר על הגו ולכ נוסחת כל הראשוני אלהי נשמה תיכ אחר
אשר יצר" .32הסמיכות העניינית הזאת בי "אשר יצר" ובי "א+להי נשמה"
פותרת לדברי כמה פוסקי ג כ את הבעייה ההלכתית ,שברכת "א+להי

.25
.26

.27
.28
.29
.30
.31
.32

בית יוס או"ח סימ רי"ד ד"ה ומה שכתב.
ראה למעלה.
ראה לעיל דברי הרמ"א על "מפליא לעשות" וההע' על "רופא כל בשר" ע"פ משלי ד' ,כ.
ראה למעלה בפירושי אות )ח( הוכחה מלשו מקרא.
משנה אבות פ"ב מ"ח.
בית יוס או"ח סי' ז' ד"ה ויש וראה רמב" יסודי התורה פ"ב ה"ב  +מצוטט למעלה בעניי
"מפליא לעשות".
שו"ע הרב או"ח מ"ו ח' וכ"פ רע"ג ,ספר האשכול ,וראה דיו מפורט בשו"ת יביע אומר
ח"ד חאו"ח סימ ז'.
לשו הגר"א באו"ח סימ ד' סעי א' ומסתמ על שו"ת הרא"ש ריש כלל ד'.
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נשמה" אינה פותחת בש ומלכות כשאר הברכות" :ומיד אחר ברכת 'אשר
33
יצר' אומר 'א+להי נשמה' כדי לסומכה לברכת 'אשר יצר' " .
היחס לברכת "רפאנו"
א לא בר "אשר יצר" והתפלל תפילת שמונה עשרה יש דעות שאינו
מבר "אשר יצר" ,כי יצא בברכת "רפאנו" כש שלא מבר ברכת התורה
א אמר "אהבה רבה" ,34א רוב הדעות חולקי בגלל האופי השונה של
שתי הברכות" :אשר יצר" היא שבח והודאה על כל הבריאה כולה בניגוד
לברכת "רפאנו" שהיא בקשה לחולי ישראל דווקא ולכ אינו יוצא ידי
36
35
חובתו " ,ואי ברכת הפרט מוציאה ידי חובת ברכת הכלל" .

ד" .אשר יצר" במצבי מיוחדי :קטטר ,איליוסטומיה וקולוסטומיה
נדו פה על תנאי מיוחדי של הכנסת קטטר לשלפוחית השת או
מצב לאחר ניתוח ,בו נוצרה יציאה מלאכותית דר דופ הבט של המעי
הדק )"איליוסטומיה"( או המעי הגס )"קולוסטומיה"( .37השת או הצואה
יוצאי בלי שליטת החולה לתו שקית מיוחדת .מצב זה יכול להיות זמני או
קבוע .הדיו ההלכתי מתפצל למספר בעיות:
38
 .1האיסור לבר או לעסוק בדברי שבקדושה בנוכחות שת או צואה.
 .2השאלה מתי חלה על החולה חובת הברכה ,כאשר השת או הצואה
יוצאי כל הזמ דר אותה יציאה מלאכותית.
 .3שיקולי נוספי הנוגעי למצבו של החולה.
 .1האיסור לבר או לעסוק בדברי קדושה בנוכחות שת או צואה
בגלל בזיו מצווה אסור לקרוא קריאת שמע במקו מטונ  ,כפי
שנלמד מדברי כ"ג ,טו" :כי ה' א+להי מתהל בקרב מחנ להציל ולתת
איבי לפני והיה מחני קדוש ולא יראה ב ערות דבר ושב מאחרי";
ודווקא ממחנה של מלחמה נלמדי הדיני של תפילה ,כדברי הרמב" ש:
"ועל דר הפשט ,הזהיר בבעל המקרה לצאת מכל המחנה מפני הטע הנזכר
שהש מתהל עמנו להושיענו והמחנה קדוש ,ושיהיה לבנו מתכוי
להקב"ה ונוחיל לישועתו ולא נסמו בזרוע בשר...וכ הטע בכסוי הצואה,
כי המחנה כולו כמקדש ה' .וממנו נלמוד למקו התפילה".
.33
.34
.35
.36

.37
.38

שו"ת מהרש"ל סימ סד ד"ה אבל.
ברכות ד י"א ע"ב תוספות ד"ה שכבר.
ראה שו"ת צי Cאליעזר חי"א סי' ד'.
שו"ת יחווה דעת חלק ד' סימ ה'.
ראה דיוני ע מראי מקומות בנשמת אברה חלק א' סימ ז' )עמוד ה'( וסימני ע"ו+פ"ז
)עמוד ל"ז+נ'(.
תפילה ,הנחת תפילי וכדו'.
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בעקבות כ נפסק בגמרא הלכה למעשה" :צואה עוברת … רבא אמר:
אסור לקרות קריאת שמע… 'והיה מחני קדוש' 39אמר רחמנא ,והא
ליכא…" .40הלכות מרובות בעניי צואה ,שת ודי מקו מטונ נלמדו
מפסוק זה .41הבזיו של צואה תלוי בי היתר בריח רע ולכ "צרי להרחיק
ד' אמות ממקו שכלה הריח" 42או לכסות את הצואה כמצוות התורה "ויד
תהיה ל… וכסית את צאת" .43לעומת זה האיסור של השת הוא דווקא
"כנגד העמוד" ,ומדאורייתא אי להחמיר מעבר לכ.44
בנידו דיד כשהשת או הצואה מכוסה בתו השקית והריח אינו יוצא,
מותר לחולה לעסוק בכל דבר שבקדושה .45לימוד תורה במקומות מטונפי
נאסר בגמרא 46מדי "בזיו מצוות" ,והאיסור נלמד כאסמכתא ממספר
פסוקי" :וג אני נתתי לה חקי לא טובי ומשפטי לא יחיו בה"
)יחזקאל כ' ,כה(" ,הוי משכי העו בחבלי השוא" )ישעיה ה' ,יח( או "כי דבר
ה' בזה" )במדבר ט"ו ,לא(.
האיסור של בזיו נאמר דווקא ,כשנית לעקו את המקו המטונ או
להפסיק בלימודו ,א כשמסיבה בריאותית החולה נזקק לקטטר או ליציאת
מעיי מלאכותית בלי פתרו חילופי ,לא שיי לאסור מדי בזיו ,הרי בדלית
ברירה הוא עושה כ.
 .2מתי חלה על החולה חובת הברכה ,כאשר השת או הצואה יוצאי כל
הזמ דר יציאה מלאכותית
לגבי ברכה אחרונה וברכת המזו ניתנו שיעורי ברורי בעניי כמות
האוכל והזמ בי האכילה עד לברכה .בניגוד לכ "אי שיעור להשתי מי
כי אפילו לטפה אחת חייב לבר שא יסת הנקב מלהוציא הטיפה ההיא
48
היה קשה לו וחייב להודות" .47המחבר מדייק בלשו ברכה "אשר יצר"
ומאופייה של הברכה כברכת הודאה )"…חייב להודות"( ,ובעקבות כ הוא
פוסק הלכה למעשה ש"אי שיעור להשתי מי" .וכ כתב כבר מפורשות
.39
.40
.41

.42
.43
.44
.45

.46

.47
.48

דברי כ"ג ,ט.
ברכות ד כ"ד ע"ב  +כ"ה ע"א.
או"ח סימ ע"ט+פ"ג ,וראה בהרחבה בהקדמה של ביאור הלכה לסימ ע"ט.
שו"ע או"ח סימ ע"ט ,א'.
דברי כ"ג ,יד וראה ברכות ד כ"ה ע"א +ע"ב בדי "צואה בעששית".
ברכות ד כ"ה ע"א
ראה יומא ד כ"ט ע"ב+ל' ע"א "צואה…שלא במקומה לא נפיש זוהמא" וראה להלכה
בשו"ע או"ח סו סימ פ"ג ושו"ת צי Cאליעזר חלק ח' סימ א' סו  .ויש לציי שג לגבי
היציאה בשבת לרשות הרבי ע קטטר פסקו להיתר ,כיו שיציאת השת נחשב לו כביכול
כ"תכשיט כשאר תכשיטי ושרי" )שו"ת צי Cאליעזר חלק י"ב סימ נ"ח(.
ברכות ד כ"ד ע"ב.
שו"ע או"ח סימ ז' סעי ד'.
ניסוחו "שא יסת הנקב" לקוח מנוסח הברכה עצמה "נקבי נקבי…או יסת אחד
מה…".
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ה"נימוקי יוס "…" :49מה שאמרו לנטילת ידי עד פרסה ,היינו למי שנצר
לנקביו ונפנה שצרי ליטול ידיו כדי לבר 'אשר יצר' .וא על פי שמאחר
ברכת 'אשר יצר' אי בכ כלו ,שאינה ברכת המצוה ולא ברכת הנהני ,אלא
ברכת שבח והודאה" .50אופייה של ברכת "אשר יצר" כברכת הודאה + 51בא
כא לידי ביטוי הלכה למעשה.
בקטטר או באיליוסטומיה/קולוסטומיה השת או הצואה יוצאי כל
הזמ בלי שליטתו של החולה ,ואי לקבוע זמ פיזיולוגי של סו עשיית
הצרכי כמו אצל אד בריא .לאור הנ"ל 52מקויימת מצוות "והיה מחני
קדוש" במקרה זה ,ולכ אי לפסול את תפילתו כתועבה ע"פ הגמרא ברכות
ד כ"ג ע"א" :הנצר לנקביו  +אל יתפלל ,וא התפלל  +תפילתו תועבה.
אמר רב זביד ואיתימא רב יהודה :לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו,
אבל א יכול לשהות בעצמו  +תפילתו תפילה" .הלכה למעשה כתבו
הפוסקי שחולה זה יכול לבר ברכת "אשר יצר" למשל לאחר החלפת
השקית המלאה או לאחר שחש עשיית צרכיו לתו השקית.53
לגבי תדירות חובת הברכה קיי דיו מעניי בפוסקי :הרב צבי פסח
פרנק זצ"ל נשאל על ידי ת"ח שסובל מעצירות במת שת ואי אפשר לו
להטיל מי אלא דר הקטטר ופסק לו דחייב לבר על פי השו"ע" 54אי
שיעור להשתי מי אפילו לטפה אחת חייב לבר" ובנידו דיד חייב
להודות ,כי ללא השתנה דר הקטטר היה מצטער הרבה ולכ חייב
להודות .55מאיד נפסק בשו"ת הלכות קטנות 56בחולה שלקח ס המשלשל
והול יותר מדאי ומצטער הרבה ,שאי לו להודות על כל פע ופע עד
שיתרפא ואז יבר ברכה אחת ודיו.57
לכאורה שני הדיני חולקי זה על זה ,א יש לחלק בי המקרי
וליישב עי"כ את שתי הדעות :השילשול המרובה בא לו מחמת מחלתו
ומצטער על עצ הדבר הזה ולכ אי לו לבר על הקלקלה 58משא"כ בהטלת
שת ע"י הקטטר דהוא הפתרו ההול למחלתו הבסיסית ולכ חייב להודות

.49
.50
.51

.52
.53
.54
.55
.56

.57
.58

לפסחי ד מ"ו ע"א.
ראה בנידו בשדי חמד אסיפת דיני מערכת ברכות סימ ב' אות ו'; ובשו"ת יחווה דעת
חלק ד' סימ ה'.
ראה למעלה בדיו על נידה ד ל' ע"ב.
בסעי ) (1בפיסקה זאת.
שו"ת צי Cאליעזר חלק ח' סימ א' ועוד פוסקי.
או"ח סימ ז' סעי ד'.
שו"ת הר צבי או"ח א' סימ ו'.
ח"א סימ פ"ו.
ראה ג שערי תשובה ובאר היטב לאורח חיי סימ ז'.
כשיטת רבי יהודה במסכת ברכות ד מ' ע"ב "כל שהוא מי קללה אי מברכי עליו".
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ולבר  .כיו שברכת "אשר יצר" ניתקנה ג על עצ בריאת האד ,

השיקול הזה מכריע ג בענייני הלכתיי.
 .3שיקולי נוספי למצבו של החולה
כבר הגמרא 61מעלה בהקשר דומה את הכלל "לא ניתנה תורה למלאכי
השרת" ,ואי לקבוע את ההלכה לפי כללי אשר בני אד אינ יכולי
לעמוד בה .הרמ"א 62התיר לחולה להתפלל כשהאיסור של הצואה הוא רק
מדרבנ ,כיו שחובת התפילה היא מדאורייתא" :דלא אתא איסור דרבנ
ודחי לחיוב דאורייתא או לתפילה שהיא מצוה דרבי ,ולהכי התיר לו
להפסיק בי אהבה לק"ש כדי שיקרא ק"ש ויתפלל .וה"ה בנדו זה ג"כ אילו
לא יכנוס לב"ה או לא יתפלל אי לו תקנה ודאי מותר לו להתפלל…".
ובעקבות כ תבטל תורת תפילה לחלוטי בתנאי מסוימי…" :אמנ מי
שרגיל הוא בכ ואי לא יתפלל יפטור מ התפילה לעול ,בודאי מותר לו
63
להתפלל בלא גו נקי…" .
לגבי היתר היציאה בשבת לרשות הרבי ע קטטר לאיסו השת,
העלו הפוסקי שיקולי פסיכולוגיי…" :כוונת מניעת הצער הנפשי
מהריח הרע שיגיע לו וכ מניעת הבזיו והעלבו מהבריות שקולי ה לא
פחות ממניעת כאב וצער מגופו ,ונחשב על כ כלובשו להגנת גופו הוא
עצמיותו ולכ ג התוס' ודעימי' יודו דבכה"ג שפיר הו"ל זה לו תכשיט
כשאר תכשיטי ושרי…".64
בנוס לדיוני הנ"ל העלה הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג שיקולי
פסיכולוגיי ,אשר חשובי במיוחד לכל חולה כרוני …" :שהרי גדול כבוד
הבריות ואי יעמוד איש ויתפלל בלי תפילי ,נראה כאילו מכריז על עצמו
שיש לו מחלה זו ,ורבינו ז"ל ]הכוונה לרמ"א[ כותב שהוא מבקש תקנתו
להכנס לבית ה'…" 65אולי קיימת דווקא אצל החולה הכרוני הסובל ממחלה
קשה ,אשר מצריכה את הטיפולי הנ"ל ,תחושה עמוקה של הודאה לרופא
כל בשר על עצ יצירת האד בחכמה רבה .ידוע מאמר חז"ל "שהשכינה
למעלה מראשותיו של חולה" )רש"י בראשית מ"ז ,לא ועוד( ,ולכ דווקא הוא
"מבקש תקנתו להכנס לבית ה'".
מקור :אסיא סג+סד ,עמ' (1998) 121+123
.59
.60
.61
.62

.63
.64
.65

ראה מג אברה או"ח סימ ע"ח ,שו"ת האל ל שלמה חלק א"ח סימ ב' ,שו"ת ציC
אליעזר חלק ח' סימ א' אות כ"ד.
ראה למעלה דיו על נידה ד ל' ע"ב.
יומא ד ל' ע"א.
שו"ת הרמ"א סימ צ"ח.
שו"ת צי Cאליעזר חלק ח' סימ א' ד"ה ובקשר.
שו"ת צי Cאליעזר חלק י"ד סימ נ"ח.
שו"ת היכל יצחק או"ח סימ ד' ד"ה סיו הדבר.

