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:  השמירה על בריאותה של האישה וריפוייה בחברות קדומות
השקפות והנחות יסוד  

ביולוגי-ההיבט הרפואי. א
הטיפול בליקויים גופניים מבוסס על אמונות והשקפות רפואיות הקשורות לתהליכים  

).  יצרת חלב אם, רחם(או לאברי המין והפריון של האישה ) מחזור חודשי(ביולוגיים 

חברתי-ההיבט הסוציולוגי. ב
אשר על כן יש לדאוג . ייעודה ותפקידה היסודיים של האישה הם ללדת ילדים. 1

.לבריאותה התקינה ובמיוחד לסייע לה במהלך ההיריון ובעת הלידה

מכאן שבריאות התינוק תלויה בבריאותה  , האישה משמשת מקור הזנה לתינוק. 2
ובעולם  , המתאים והבריא ביותר עבור התינוק, חלב אם הוא המזון הנצרך. שלה

.הקדום לא נמצא לו תחליף נאות



תכנים ומקורות מחקר

מטרת ההרצאה
:במהלך ההרצאה נעסוק בחומרי מרפא ובטיפולים במחלות הקשורות לנשים

חנק הרחם, כאבים, בעיות מחזור: ליקויים ברחם.
שמירת בריאותה וחיזוקה של המעוברת וסיוע להתפתחות תקינה של העובר.
זיכוך החלב ושיפורו, הגברה של הפרשת חלב: טיפולים בבעיות הכרוכות בהנקה.

מקורות
  הרצאה זו תתמקד בטיפולים רפואיים שמקורם בטקסטים יהודיים בימי הביניים

מקורות הלכה  , פנקסי מוהלים, סגולות, כגון ספרות רפואית מובהקת, ובעת החדשה
.  ת"ושו



בעיות מחזור

שימוש בחומרים ֵאֵמַנגוִגים  –הגברה וזירוז של הגרת דם מחזור
)Emmenagogue:(

 פואה)Rubia sp.(
 פרח הרימון)Punica granatum(

 אבגר צהוב)Agrimonia eupatoria (

 פלפל שחור)Piper nigrum(
שבלולים



מחזורעצירה של שפיעת דם

הקזת דם:
,  מה שיהיה מהרחם הקרה הרבה בבת אחת: "ם"הרמב

וישקוט זה  , אז תניח קרני המציצה אצל השדיים

".שבעתיים] במהירות[=במהיר 

 צמחי מרפא עוצרי דימומים)Astringent(
):13מאה , אשכנז(רבי גרשום הגוזר 

קינמון

לעצור דם הנידה לאשה שמרבה לראות תדיר: "פירות ועלים: הדס .

קח הפרי של הדס ויוכתו עם המלח הנחצב מן ההר הוכתו  

כ שלקוהו בעלין של הדס "ואח, היטב ותערב בו שמן זית

ולאחר בישולו יטבול בו בצמר לבן אשר לא מכובס וישים 

".פי הרחם ויועיל-על

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Myrtus_fruits.jpg


כאבים ברחם
צמחים מומלצים:

)Salvia(עלי מרווה -אסף הרופא 

'שומר(=' פניקולו ,Foeniculum vulgare  (

'אלה אמיתית(' שמן בוטנים ,Pistacia vera(

'נרד -' ספיקו)Nardostachys jatamansi(

)       13-מאה ה, ספרד(רבי נתן בן יואל פלקירה 

 אפרסמון)Commiphora gileadensis(

http://explorepharma.files.wordpress.com/2010/10/spikenard_jatamasi_3.jpg


מחנק הרחם

)hysteria, Suffocatio matriciis(

טיפולים וחומרי מרפא

אשכי בונה: שבתאי דונולו

ציפורן, הנחת פתילות: ם"רמב

הפרשה ארומאטית מזבד: רבי נתן בן יואל פלקירה



חיזוקה של האישה ההרה ודאגה להתפתחות תקינה של העובר

 ערסן'(מאכלי הבראה'(

 אבן תקומה'(מניעת הפלה של עוברים'(

הרגעה(אופיום , שומר: חומרי מרפא(

:  רבי גרשום הגוזר
"  אוכלת זרע פנוייל או שרשים של פנוייל תדיר כשמרגשת עליה שום כאב מיד אוכלת

".אותו וזה בדוק ומנוסה והוא עיקר

 17מאה (רבי טוביה הכהן  : (
תרחץ רגליה בלילה במים חמים ותן לה לשתות מים –) הפרעות בשינה(=יקיצה יתרה "

י  "ושל נינופאר) סגל ריחני(=ש "ר ושל ויאול"ר ושירופו של פאפאוי"של פאפויא
)"נימפיאה(=

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Foeniculum_vulgare.JPG


:  הנקה

זיכוך החלב ושיפורו, הגברה של הפרשת חלב

)Galactagogue(מאכלים וצמחים המעודדים הפרשה של חלב אצל נשים מניקות 
יין
מליחת השליה היוצאת לאחר הלידה וזילופה ביין: סגולות.
שומר פשוט
 תקח מין עשב  ] אם[לאשה שנתמעט חלבה ): "19סוריה מאה (רבי אברהם שלום חי חמוי

ימים  ' תשתה מן המיץ ותאכל מן הזרע ג. הנקרא שומר ובערבי באסבאס וזרע עשב הנזכר
".רצופים ויבא לה חלב הרבה

מחקר מודרני:
תכולת החומרים הפעילים בשומר עשויות להסביר את השימוש הנרחב בו ברפואה העממית  

) Enol(וֵאנול ) Anethole(שמן המופק מפירות השומר מכיל אֵנטול . במערכת המין הנקבית
.שהם הורמוני מין נקביים, הפועלים באופן דומה לאסטרוגנים



פצעים, שדיים קשים, כאבים-טיפול בשדיים ובפטמות 

אדמה אדומה:
לאשה הרה שנפל לה חולי בדדיה קח  : "רבי גרשום הגוזר

א ליים ושרויה במים ותשים  "אדמה אדומה שקורין בל
".על הדד תמיד ויועיל

רטיות ותחבושות
):  1310נפטר (רבי מרדכי בן הלל מחשובי הראשונים באשכנז 

י באשה שכואבין לה דדיה ואמרו הרופאים להשים עליה קמח הנילוש בדבש  "מעשה ושאלו לר"
".והתיר משום דמי פירות אין מחמיצין. חמץ] ם['אם מותר בפסח משו. ושמן זית מבלי מים

מתכונים לחבישה ולסיכה
שמן זית, דבש, קמח
שמן שקדים מתוקים
שמן הדס
מיץ של חסה ותפרחות של בבונג, לחם מבושל טבול בשמן ורד
יין או במי  ורד
ורדים וחלמון ביצה-מי, קמח שעורים
בחמאת בקר ושמן זית
  שומן חזיר
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