
 הרפואה המסורתית 

 של הבדואים בנגב

 יונת מורדוך: מרצה

 :  מתוך התיזה בהנחיית

 ,רביע-סראב אבו' דר

 איליין סולוואי' דר

 רביע-עארף אבו' פרופ

בית מלאכה וסדנאות  –יונת מדבר 

 לרוקחות טבעית ומסורתית



 ליקוט צמחי מרפא מדבריים עם בדואים מהנגב



 החברה הבדואית בנגב

 נוודים למחצהשל  מוסלמייםשבטים •

 

 במזרח התיכוןמקורם •

 

 לספירה   7 -במאה ההגיעו לראשונה לנגב •
 מערב הסעודית

 

 מרעה וחקלאות עונתית: מקורות מחייה•



 המעמדות בחברה הבדואית בנגב

 

מוצאם בערב  –' הבדואים האמיתיים -הערבים '•
 .נחשבים לבעלי המעמד הגבוה. הסעודית

 

החקלאים שבאו לעבוד את אדמות   –' הפלאחים'•
 .הם במעמד הביניים. מוצאם באיזורנו. הבדואים

•  

י "הובאו לאיזור ע. מוצאם בסודן –' העבדים'•
 .עד היום בני המעמד הנמוך. הבדואים כעבדים



 החברה הבדואית בנגב כיום

 בדואים בנגב 250,000 -ככיום ישנם •

 

וכן בהתיישבויות   מוכריםחיים בערים וכפרים •
 בלתי מוכריםוכפרים 

 

הכולל שינוי חברתי דרמטי עוברים כיום תהליך של •
 מודרניזציה והיישבות

 

 בישראלבתחתית הרמה הסוציואקונומית נמצאים •















 ?מה עושה כיום בדואי כשהוא חולה

 מטפלים בביתבבעיות קלות 1.

 מתייעצים עם השכנים –אם לא מספיק 2.

 :אם לא מספיק פונים ל3.

 מרפא מסורתי רפואה מודרנית



 מקורות

 הרפואה הבדואית המסורתית

 

שמבוסס על כוחות טבעיים ועל טבעיים  ידע שבטי •
 שהשבטים הבדואים הכירו עוד לפני האסלאם

 

, שהתבססה על ידע נרחב מאירופההרפואה הערבית •
 המזרח התיכון וייתכן שאף המזרח הרחוק

 

אשר ריכז , התחילה בימיו של מוחמדהשפעת האיסלם •
לספירה בספר שנקרא  6-7 -את הידע הרפואי במאה ה

 "רפואת הנביא"

 

 



 תפישת הריפוי

 במסורת הבדואית

 

 אללהתלויים בהבריאות והחולי •

 

 שמתווך את הריפוי  צינורמהווה  המרפא•

 בין אלוהים לחולה

 

. אינם גובים תשלוםמרפאים בדואים מסורתיים •

 החולה יכול לשלם כראות עיניו



 מילותיו של הנביא מוחמד

 

 (:דברים)הריפוי הוא בשלושה "
 ,לגימה מהדבש
 כווייה מהאש

 "ופסוק מהקוראן



 רמות ריפוי   3

 ברפואה המסורתית של הבדואים

 רמה פיזית •
 צמחי מרפא-

 קיבוע שברים-

 רפואת עיניים-

 רפואת שיניים-

 וטרינריה-

 רמה אנרגטית•
 (מקווה)כוויות טיפוליות -

 רמה רוחנית•
 ,  גירוש עין הרע-

 ( ין'ג)גירוש שדים -

 כישופים-

 







 דרכי טיפול עיקריות בצמחים

מזיגת מים רותחים על ) חליטהכ הטיפול ניתן כשתיית "בד•

 -בישול הצמח בתוך המים לזמן של כ) מרתחאו ( הצמח

 (.דקות 10-30

 .אמבט אדים•

צמחי או  בשמןלעתים הצמחים מעורבבים או מבושלים •

תערובות אלו יכולות לשמש הן בטיפול  . ח"בשומן בע

 .חיצוני כמשיכה על העור והן בטיפול פנימי

 ונכתשיםבמים  שמבושליםלטיפול חיצוני ישנם צמחים •

 .ליצירת משחה

 בכוויות טיפוליותשימוש •



המכילה צמחי מרפא שונים  ' ארבעיןאל  עשאב'תערובת 

.  ומשמשת לטיפול במגוון מחלות, המלוקטים במדבר

 הטיפול ניתן בשתייה של חליטת הצמחים המיובשים



  (ִׁשיח)לענת המדבר 

 

 . בכאבי בטןלטיפול : בחליטה

 

חופן  ) בישול עלים בשמן זית

עלים בכוס שמן זית למשך חצי 

, הקאותלטיפול ב(: שעה וסינון

, שיעול, הרעלות קיבה קשות

חום ובתולעי מעיין אצל 

שותים כף  –תינוקות וילדים 

 בבוקר

 

חופן עלים ) בישול עלים בחמאה

חמאה למשך חצי ' גר 100 -ב

,  טיפול בנזלתל(: שעה וסינון

שיעול ובמחלות בדרכי 

כפות  3אוכלים  –הנשימה 

 מהחמאה ביום

 



/  זעתרה )אזובית המדבר 

 (סלימניה

שתיית החליטה  שימוש פנימי

לטיפול בשיעול וכאבי  טובה 

 בטן

פתיחת  שאיפת אדי מרתח ל

 דרכי הנשימה

שמן אזובית   שימוש חיצוני

 גב ומפרקיםלעיסוי 



 (גייסום)אכיליאה ריחנית 

שתיית המרתח   :שימוש פנימי

,  בשיעולטובה לטיפול 

להורדת לחץ דם ולהקלה  

 .על כאבי בטן

שאיפת אדי המרתח טובה 

בכאבי פרקים  לטיפול 

 ופתיחת דרכי הנשימה

באופן מסורתי   :שימוש חיצוני

בושם  הבדואים השתמשו בו כ

 לאחר הרחצה



 ('בבונג)בבונג זהוב 

 

 שימוש פנימי

כאבי , חום בילדיםלהורדת  :חליטה

שיעול , צינון, עצירות בשתן, בטן

 .  וכאבי ראש

 

לטיפול   :גרגור חליטה מרוכזת

דלקות חניכיים , כאבי שינייםב

 וכאבי גרון

 

  לטיפול :שאיפת אדי חליטה

 שיעול וכאבי ראש, הצטננותב

 

 שימוש חיצוני

 פצעיםלריפוי  :אבקת פרחים יבשים

 (בתוספת חבישה) מוגלתיים

  

 



 (רתם)רותם המדבר 

  אוכאבי גב לטיפול ב

מבשלים   -מפרקים 

כותשים  , במים

ומניחים על האיבר  

הפגוע וחובשים לפני  

 .השינה



 (זגוח)עקום  קזוח

עייפות  , חום גבוהלטיפול ב

תולעי  , כאבי בטן, כרונית

שתיית   -חוסר תיאבון  , מעיים

 .המרתח

 –אצל מניקות הגברת חלב ל

 .שתיית חליטה

 –ריח רע מהפה להפגת 

 מרתחלעיסת עלים או לגרגר 



 (גדח)הסלעים  צמרנית

ייבוש החלק הצמרירי והתזת ניצוץ  –הבערת אש •

בעבר כמעט כל בדואי נשא איתו את הצמח . עליו

 היבש

הבערת כדורון  –( מקווה)כוויות טיפוליות •

מהצמח היבש על נקודות ספציפיות בגוף לצורך  

 .  כאבים ושיתוקי פנים, טיפול בדלקות באברי הגוף

נקודות הנחת במקווה חופפות לנקודות  

 האקופונקטורה הסינית

חבישה עם הצמח  –פצעים פתוחים לטיפול ב•

 הירוק כתוש

גרגור   – שינייםוכאבי  חניכייםלטיפול בדלקות •

 החליטה

ניגוב העור עם מרתח   –מחלות עור לטיפול ב•

 עלים וגבעולים



 סלימניה  /קטילה –כתילה חריפה 

מרתח של חופן  ) שימוש פנימי

לטיפול כאבי ( עלים בליטר מים

פצעים  , יבש שיעול, הרעלות, בטן

הורדת  , תולעי מעיים, מזוהמים

  שלשול, שפעת, חולשה, חום

 ומחלות לב

(  אמבט עם המרתח) שימוש חיצוני

,  חולשה, מזוהמים פצעיםלריפוי 

 ודלקת פרקיםגבוה  חום, שיעול

נגד עש   -הנחת עלים מיובשים 

 ושימור פירות יבשיםבבגדים 



 (עדה'ג)געדה 

 

 שימוש פנימי

כאבי בטן לטיפול ב :חליטה

 ומחלות עיכול

 

בחילות , סוכרתלטיפול ב :מרתח

 וכאבי מחזור

 

פתיחת  ל :שאיפת אדי מרתח

 דרכי הנשימה

 

 שימוש חיצוני

לריפוי   :אבקת פרחים יבשים

בתוספת  ) מוגלתיים פצעים

 (חבישה

  

 



 (קורהה/ סמווה ) מצוייה גלונית

 

דלקות ועקיצות  , פצעיםב לטיפול

 .חרקים ועקרבים

ניתן לטגן את העלים בשמן או  

לכתוש ולהניח על  , לבשל במים

 .הפצע

  חליטת עלה והנחה על העין לטיפול

 דלקות עינייםב



 האם 

הרפואה הבדואית המסורתית 

 ?נעלמת כיום



 השינויים בשימוש ברפואה 

 הבדואית המסורתית בנגב כיום
 

ורפואה   מודרניתרפואה  שלשימוש משולב 1.

 מסורתית

 

 צמחי מרפא מדבריים שלביות 2.

 

 בידע הרפואה הבדואית המסורתיתשימוש עסקי 3.

 

  הרפויבשיטות  איסלמייםמאפיינים שילוב של 4.

 המסורתי

 



!!!שוקראן כתיר  


