
 

ירמיהו א, 13-12 
מָה אַתָּה רֹאֶה יְִרמְיָהוּ? 

וָאֹמַר מַקֵּל ׁשָקֵד אֲנִי רֹאֶה. 
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי הֵיטַבְתָּ לְִראוֹת כִּי 

ְּבִָרי לַעֲשֹׂתוֹ. ׁשֹקֵד אֲנִי עַל ד

שמות יב, 8
.ּ וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵׁש וּמַצּוֹת עַל מְרִֹרים יֹאכְֻלהו

ויקרא כג, 30 
וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הִָראׁשוֹן

ְִּרי עֵץ הָָדר פ
ֹּת תְּמִָרים כַּפ

וַעֲנַף עֵץ עָבֹת
וְעְַרבֵי נָחַל

ישעיהו מד, 14 
לִכְָרת לוֹ אֲָרזִים וַיִּקַּח תְִּרזָה וְאַלּוֹן וַיְאַמֶּץ לוֹ בַּעֲצֵי יָעַר

ם יְגֵַדּל ֶׁ נָטַע אֶֹרן וְגֶש

בבלי, שבת קט ע"ב
אמר רב יוסף: אזוב - אברתה בר המג  .1  

עולא אמר: מרוא חיורא  .2  
עולא איקלע לבי רב שמואל בר יהודה אייתו לקמיה מרוא חיורא   

אמר היינו אזוב דכתיב באורייתא   
רב פפי אמר: שומשוק  .3  
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צמחי מרפא ובושם במקרא ובחז"ל
פרופ׳ זהר עמר

שיעור 1: מבוא קצר לזיהוי צמחי המקרא
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מלכים א ה, 13 
וַיְַדבֵּר עַל הָעֵצִים: 

       מִן הָאֶֶרז אֲׁשֶר בַּלְּבָנוֹן 
           וְעַד הָאֵזוֹב אֲׁשֶר יֹצֵא בַּקִּיר

בבלי, חולין סג ע"ב
גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהורין מרובין על הטמאין לפיכך מנה הכתוב 

בטמאין 

ויקרא יא, 22-20 
כֹּל ׁשֶֶרץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל אְַרבַּע ׁשֶקֶץ הוּא לָכֶם. אַךְ אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל ׁשֶֶרץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל אְַרבַּע 

אֲׁשֶר לוֹ כְָרעַיִם מִמַּעַל לְַרגְלָיו לְנַתֵּר בָּהֵן עַל הָאֶָרץ. אֶת אֵלֶּה מֵהֶם תֹּאכֵלוּ אֶת הָאְַרבֶּה לְמִינוֹ.
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דברי הימים ב טז, 12
ע לְמַלְכוּתוֹ בְַּרגְלָיו עַד לְמַעְלָה חָלְיוֹ וְגַם בְּחָלְיוֹ לֹא ָדַרׁש אֶת ה'  ַׁ ים וָתֵש ִׁ לוֹש נַת שְׁ ְׁ וַיֶּחֱלֶא אָסָא בִּש

כִּי בָּרֹפְאִים

איוב יג, 4
קֶר רֹפְאֵי אֱלִל כֻּלְּכֶם  וְאוּלָם אַתֶּם טֹפְלֵי שָׁ

שמות טו, 26
וַיֹּאמֶר אִם ׁשָמוֹעַ תִּׁשְמַע לְקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ וְהַיָּׁשָר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה וְהַאֲזַנְתָּ לְמִצְו ֹתָיו וְׁשָמְַרתָּ כָּל ֻחקָּיו 

ָ כָּל הַמַּחֲלָה אֲׁשֶר שַׂמְתִּי בְמִצְַריִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶך

בראשית כ, 18-17 
ּ. כִּי עָצֹר עָצַר  וַיִּתְּפַלֵּל אַבְָרהָם אֶל הָאֱלֹהִים וַיְִּרּפָא אֱלֹהִים אֶת אֲבִימֶלֶךְ וְאֶת אִׁשְתּוֹ וְאַמְהֹתָיו וַיֵּלֵדו

ְּבַר שָָׂרה אֵׁשֶת אַבְָרהָם.  ה' בְּעַד כָּל ֶרחֶם לְבֵית אֲבִימֶלֶךְ עַל ד

משלי בן סירא לח, 13-1 
רעה רופא לפני צרכו                                            גם אתו חלק אל;

מאת אל יחכם רופא                                             ומאת מלך ישא משאות;
אל מארץ מוציא תרופות                                       וגבר מבין אל ימאס בם...

בהם רופא יניח מכאוב                                          וכן רוקח עושה מרקחת;....
בני בחולי אל תתעבר                                           התפלל אל-אל כי הוא ירפא...

וגם לרופא תן מקום                                              ולא ימוש כי גם בו צורך
כי יש עת אשר בידו מצלחת                                  כי גם הוא ל-אל יעתיר;

שיעור 2: צמחי המרפא במקרא

ישעיהו א, 6
ָמֶן   מִכַּף ֶרגֶל וְעַד רֹאׁש אֵין בּוֹ מְתֹם ּפֶצַע וְחַבּוָּרה וּמַכָּה טְִריָּה לֹא זֹרוּ וְלֹא ֻחבָּׁשוּ וְלֹא ֻרכְּכָה בַּּשׁ

תהילים נא, 9
ֶלֶג אַלְבִּין תְּחַּטְאֵנִי בְאֵזוֹב וְאֶטְהָר תְּכַבְּסֵנִי וּמִּשׁ
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שיר השירים ז, 14
הַדּוָּדאִים נָתְנוּ ֵריחַ 

בראשית כט, 31
וַיְַּרא ה' כִּי שְׂנוּאָה לֵאָה וַיִּפְתַּח אֶת ַרחְמָהּ וְָרחֵל עֲקָָרה. וַתַּהַר לֵאָה וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְָרא ׁשְמוֹ ְראוּבֵן כִּי 

אָמְָרה כִּי ָראָה ה' בְּעָנְיִי כִּי עַתָּה יֶאֱהָבַנִי אִיׁשִי. וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן

בראשית ל, 23-14
וַיֵּלֶךְ ְראוּבֵן בִּימֵי קְצִיר חִּטִים וַיִּמְצָא דוָּדאִים בַּּשֶָׂדה וַיָּבֵא אֹתָם אֶל לֵאָה אִמּוֹ וַתֹּאמֶר ָרחֵל אֶל לֵאָה 
ְ. וַתֹּאמֶר לָהּ הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת אִיׁשִי וְלָקַחַת גַּם אֶת דּוָּדאֵי בְּנִי וַתֹּאמֶר ָרחֵל  תְּנִי נָא לִי מִדּוָּדאֵי בְּנֵך
ְ. וַיָּבֹא יַעֲקֹב מִן הַּשֶָׂדה בָּעֶֶרב וַתֵּצֵא לֵאָה לִקְָראתוֹ וַתֹּאמֶר  לָכֵן יִׁשְכַּב עִמָּךְ הַלַּיְלָה תַּחַת דּוָּדאֵי בְנֵך
אֵלַי תָּבוֹא כִּי שָׂכֹר שְׂכְַרתִּיךָ בְּדוָּדאֵי בְּנִי וַיִּׁשְכַּב עִמָּהּ בַּלַּיְלָה הוּא. וַיִּׁשְמַע אֱלֹהִים אֶל לֵאָה וַתַּהַר 
ִי לְיַעֲקֹב. וְאַחַר יָלְָדה בַּת וַתִּקְָרא אֶת ׁשְמָהּ  וַתֵּלֶד לְיַעֲקֹב בֵּן חֲמִיׁשִי. וַתַּהַר עוֹד לֵאָה וַתֵּלֶד בֵּן ׁשִּשׁ

ִּינָה. וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת ָרחֵל וַיִּׁשְמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים וַיִּפְתַּח אֶת ַרחְמָהּ. וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַתֹּאמֶר אָסַף  ד
אֱלֹהִים אֶת חְֶרּפָתִי. 

מלכים ב כ, 7-1 
בַּיָּמִים הָהֵם חָלָה חִזְקִיָּהוּ לָמוּת וַיָּבֹא אֵלָיו יְׁשַעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ הַנָּבִיא וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר ה' צַו 

לְבֵיתֶךָ כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה. וַיַּסֵּב אֶת ּפָנָיו אֶל הַקִּיר וַיִּתְּפַלֵּל אֶל ה' לֵאמֹר. אָנָּה ה' זְכָר נָא אֵת 
אֲׁשֶר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ בֶּאֱמֶת וּבְלֵבָב ׁשָלֵם וְהַּטוֹב בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי וַיֵּבְךְּ חִזְקִיָּהוּ בְּכִי גָדוֹל. 

ָּוִד אָבִיךָ ׁשָמַעְתִּי אֶת  וְּדבַר ה' הָיָה אֵלָיו לֵאמֹר. ׁשוּב וְאָמְַרתָּ אֶל חִזְקִיָּהוּ נְגִיד עַמִּי כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי ד
ִּמְעָתֶךָ הִנְנִי רֹפֶא לָךְ   תְּפִלָּתֶךָ ָראִיתִי אֶת ד

ְחִין וַיֶּחִי. ְּבֶלֶת תְּאֵנִים וַיִּקְחוּ וַיָּשִׂימוּ עַל הַּשׁ וַיֹּאמֶר יְׁשַעְיָהוּ קְחוּ ד

הצֳִּרי המקראי
באשר לבת ציון 

ירמיהו ח, 22
הַצֳִּרי אֵין בְּגִלְעָד אִם רֹפֵא אֵין ׁשָם כִּי מַדּוּעַ לֹא עָלְתָה אֲֻרכַת בַּת עַמִּי

באשר למצרים 
ירמיהו מו, 11

ְ ָוְא הְִרבֵּית ְרֻפאוֹת תְּעָלָה אֵין לָך עֲלִי גִלְעָד וּקְחִי צֳִרי...לַּשׁ

באשר לבבל
ירמיהו נא, 8

ָבֵר הֵילִילוּ עָלֶיהָ קְחוּ צֳִרי לְמַכְאוֹבָהּ אוּלַי תֵָּרפֵא.  ּפִתְאֹם נָפְלָה בָבֶל וַתִּּשׁ
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)Citrullus colocynthis( אבטיח הפקועות
מלכים ב ד, 40-38 

וֶאֱלִיׁשָע ׁשָב הַגִּלְגָּלָה וְהָָרעָב בָּאֶָרץ וּבְנֵי הַנְּבִיאִים יֹׁשְבִים לְפָנָיו וַיֹּאמֶר לְנַעֲרוֹ ׁשְפֹת הַסִּיר הַגְּדוֹלָה 
עֹת  ֻּ ֵל נָזִיד לִבְנֵי הַנְּבִיאִים. וַיֵּצֵא אֶחָד אֶל הַּשֶָׂדה לְלַקֵּט אֹרֹת וַיִּמְצָא גֶּפֶן שֶָׂדה וַיְלַקֵּט מִמֶּנּוּ ּפַק וּבַּשׁ

ּ. וַיִּצְקוּ לַאֲנָׁשִים לֶאֱכוֹל וַיְהִי כְּאָכְלָם מֵהַנָּזִיד  שֶָׂדה מְלֹא בִגְדוֹ וַיָּבֹא וַיְפַלַּח אֶל סִיר הַנָּזִיד כִּי לֹא יָָדעו
וְהֵמָּה צָעָקוּ וַיֹּאמְרוּ מָוֶת בַּסִּיר אִיׁש הָאֱלֹהִים וְלֹא יָכְלוּ לֶאֱכֹל. 

הלקטי הפרג ופכית 'בילביל'
ירמיהו כג, 15 

הִנְנִי מַאֲכִיל אוֹתָם לַעֲנָה וְהִׁשְקִתִים מֵי רֹאׁש
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שיר השירים ג, 6
ן מְֻקטֶֶּרת מוֹר וּלְבוֹנָה מִכֹּל אַבְקַת רוֹכֵל  ָׁ מִי זֹאת עֹלָה מִן הַמְִּדבָּר כְּתִימֲרוֹת עָש

ירמיהו ו, 20
ְבָא תָבוֹא וְקָנֶה הַּטוֹב מֵאֶֶרץ מְֶרחָק   לָמָּה זֶּה לִי לְבוֹנָה מִּשׁ

מלכים א י, 10
וַתִּתֵּן לַמֶּלֶךְ מֵאָה וְעֶשְִׂרים כִּכַּר זָהָב וּבְשָׂמִים הְַרבֵּה מְאֹד וְאֶבֶן יְקָָרה לֹא בָא כַבֹּשֶׂם הַהוּא עוֹד לָרֹב 

אֲׁשֶר נָתְנָה מַלְכַּת ׁשְבָא לַמֶּלֶךְ ׁשְלֹמֹה

יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים ח, ו, ו 
אומרים שמקור הצרי )אפרסמון(, שארצנו מגדלת אותו עוד כיום, בא לנו במתנת האשה הזאת 

שיעור 3: צמחי קטורת ובושם בפולחן ובחיי היומיום

בראשית לז, 25
וְהִנֵּה אְֹרחַת יִׁשְמְעֵאלִים בָּאָה מִגִּלְעָד וּגְמַלֵּיהֶם נֹשְׂאִים נְכֹאת וּצְִרי וָלֹט הוֹלְכִים לְהוִֹריד מִצְָריְמָה 

משחת קודש
שמות ל, 25-22 

ְּרוֹר חֲמֵׁש מֵאוֹת וְקִנְּמָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ  וַיְַדבֵּר ה' אֶל מֹׁשֶה לֵּאמֹר. וְאַתָּה קַח לְךָ בְּשָׂמִים רֹאׁש מָר ד
ָּה חֲמֵׁש מֵאוֹת בְּׁשֶקֶל הַקֶֹּדׁש וְׁשֶמֶן זַיִת הִין.  ִים וּמָאתָיִם. וְקִד ִים וּמָאתָיִם וּקְנֵה בֹשֶׂם חֲמִּשׁ חֲמִּשׁ

וְעָשִׂיתָ אֹתוֹ ׁשֶמֶן מִׁשְחַת קֶֹדׁש רֹקַח מְִרקַחַת מַעֲשֵׂה רֹקֵחַ ׁשֶמֶן מִׁשְחַת קֶֹדׁש יִהְיֶה.

קטורת הסמים
שמות ל, 35-34 

וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶה.
4                 3         2      1                      

 קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּׁשְחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה
  בַּד בְּבַד יִהְיֶה וְעָשִׂיתָ אֹתָהּ קְטֶֹרת רֹקַח מַעֲשֵׂה רוֹקֵחַ מְֻמלָּח טָהוֹר קֶֹדׁש.

סממני הקטורת על פי הרמב"ם
רמב"ם, משנה תורה, הלכות כלי מקדש ב, א 

ונתפרשו בתורה ארבעה מסממניה והן: נטף, ושחלת, וחלבנה, ולבונה, ושאר סממניה הלכה למשה 
מסיני
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אסתר ב, 12
ים ִׁ ים בַּבְּשָׂמִים וּבְתַמְרוּקֵי הַנָּש ה חֳָדשִׁ שָּׁ ִׁ מֶן הַמֹּר וְש ֶׁ ים בְּש ה חֳָדשִׁ שָּׁ כִּי כֵּן יִמְלְאוּ יְמֵי מְרוּקֵיהֶן שִׁ

שיר השירים ד, 14-10 מַה יָּפוּ דַֹדיִךְ אֲחֹתִי כַלָּה מַה ּטֹבוּ דַֹדיִךְ מִיַּיִן וְֵריחַ ׁשְמָנַיִךְ מִכָּל-בְּשָׂמִים... ׁשְלָחַיִךְ 
ְּ וְכְַרכֹּם קָנֶה וְקִנָּמוֹן עִם כָּל עֲצֵי לְבוֹנָה מֹר  ֵּס ִרמּוֹנִים עִם ּפְִרי מְגִָדים כְּפִָרים עִם נְָרִדים. נְֵרד ּפְַרד

וַאֲהָלוֹת עִם כָּל ָראׁשֵי בְשָׂמִים.

משלי ז, 18-17 
נַפְתִּי מִׁשְכָּבִי מֹר אֲהָלִים וְקִנָּמוֹן. לְכָה נְִרוֶה דִֹדים עַד הבֹּקֶר נִתְעַלְּסָה בָּאֳהָבִים.

ויקרא ב, 2
ֵה ֵריחַ נִיחֹחַ לה' וְנָתַן עָלֶיהָ לְבֹנָה...  וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת אַזְכָָּרתָהּ הַמִּזְבֵּחָה אִּשׁ

רש"י על אתר
הקומץ העולה לגבוה הוא זכרון המנחה, שבו נזכר בעליה לטובה ולנחת רוח 

קזויני, עמ' 233
לבאן - זהו עץ שצומח בהרי עומאן... מי שמתמיד בלעיסתו נהיה חריף שכל ועוזר לו לזכור את 
הדברים ששכח אותם. הוא מייבש את הפצעים הטריים ומונע את הגידול הממאיר מלהתפשט. 

משתמשים בו כנגד גזזת )=מחלת עור( עם שומן ברווזים ומסלק אותה. מחזק את השכל ועוצר את 
ירידת הדם מהאף.
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משנה, שקלים ד, ה
אלו הם הממנין שהיו במקדש... בן אחיה על חולי מעים... בית אבטינס על מעשה הקטורת.

ירושלמי, שקלים ה, א 
בן אחייה על חולי מעיים. על ידי שהיו הכהנים מהלכים יחפים על הרצפה והיו אוכלין בשר 

ושותין מים היו באין לידי חולי מעיים. והוה ידע אהיי דין חמר טב למעייא, והוי דין חמר סמס 
למעייא...

משנה, שבת יט, ב
עושין כל צרכי מילה בשבת: מוהלין... ונותנים עליה אספלנית וכמון. אם לא שחק מערב שבת 

לועס בשניו ונותן

משנה, יומא ח, ד
אמר ר' מתיה בן חרש החושש בפיו מטילין לתוכו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק 

נפשות דוחה את השבת

תוספתא, שבת יח, ב 
אין לועסין מסטיכי בשבת. אימתי? בזמן שמתכוין לרפואה אם מפני ריח הפה מותר. 

משנה, שבת יד, ג-ד 
אין אוכלין אזוביון בשבת, לפי שאינו מאכל בריאים, 

אבל אוכל הוא את היועזר ושותה את אבוב רועה...
החושש בשניו לא יגמא בהן את החומץ אבל מטבל כדרכו ואם נתרפא נתרפא.

החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ, אבל סך הוא את השמן ולא שמן ורד.
בני מלכים סכין על גבי מכותיהן שמן ורד שכן דרכם לסוך בחול.

ר' שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן

משנה, שבת ו, ו-ח 
יוצאה אשה )בשבת( ובפאה נכרית בחצר ובמוך שבאזנה במוך שבסנדלה במוך שהתקינה לנדתה, 

בפלפל ובגרגר מלח ובכל דבר שתתן לתוך פיה... ואם נפל לא תחזיר. 
שן תותבת ושן של זהב - רבי מתיר וחכמים אוסרין... 

הקטע יוצא בקב שלו  - דברי ר' מאיר. ורבי יוסי פוטר.

שיעור 4: סממני מרפא במשנה
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בבלי, ברכות מד ע"ב 

תנו רבנן: 

טחול - יפה לשינים                      וקשה לבני מעים,

כרישין - קשין לשינים                  ויפין לבני מעים.

כל ירק חי מוריק                          וכל קטן מקטין

וכל נפש משיב את הנפש               וכל קרוב לנפש

                              משיב את הנפש.

כרוב למזון                                  ותרדין לרפואה 

         אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו.

הנהגות בריאות בספרות חז"ל
ברכות נא ע"א

תנו רבנן:
אספרגוס - יפה ללב וטוב לעינים

וכל שכן לבני מעים,
והרגיל בו - יפה לכל גופו

והמשתכר הימנו - קשה לכל גופו

והתניא: ללע"ט* יפה לרמ"ת קשה!  
ותניא אידך: לרמ"ת** יפה ללע"ט קשה!

*לע"ט -  לב, עיניים טחול

**רמ"ת -  ראש, מעיים, תחתוניות

משחקי מילים בהנהגות בריאות
בבלי, ברכות נז ע"ב;  עבודה זרה כט ע"א

תנא דבי רבי ישמעאל: למה נקרא שמן קשואים?  מפני שהן קשים לגוף כחרבות

ירושלמי, כלאיים א, א )א ע"ב( 
אמר רבי יונה למה נקרא שמה שעועית? שמשעשעת הלב ומהלכת בני מעים 

שיעור 5: הנהגות בריאות בתלמוד
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שימוש שלוש צלעות 
בבלי, שבת קח ע"ב

3      2      1                                        
תני רב יהודה בר חביבא:  אתרוג צנון וביצה

 אלמלא קליפתן החיצונה אינם יוצאים מבני מעים לעולם   

בבלי, שבת קט ע"א
א"ר יוחנן: פוך:

מעביר בת מלך  )1
ופוסק את הדמעה  )2

ומרבה שיער בעפעפים  )3

בבלי, כתובות י ע"ב
3                      2                           1                      

תמרים - שחרית וערבית יפות, במנחה רעות, בצהרים אין כמותן
ומבטלות שלשה דברים: מחשבה רעה וחולי מעים ותחתוניות 

מוטיב מספרי
אבות דרבי נתן לז, ה

שבעה דברים רבן קשה ומעוטן יפה: יין, מלאכה, שנה ועושר ודרך ארץ )תשמיש( ומים חמין 
והקזת דם

חמישה דברים נאמרו בשום: משביע ומשחין )מחמם את הגוף( ומצהיל פנים, ומרבה הזרע והורג 
כינים שבבני המעים ויש אומרים: אף מכניס את האהבה ומוציא את הקנאה

בבלי, בבא קמא פב ע"א

בבלי, ברכות נז ע"ב ומקבילות
עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו, וחליו קשה, אלו הן: בשר שור, בשר שמן, בשר צלי, בשר 
צפרים, וביצה צלויה, ותגלחת, ושחלים, והחלב, והגבינה, והמרחץ, ויש אומרים: אף אגוזים, ויש 

אומרים: אף קשואים.
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הנהגות הבריאות: המלצה או הלכה?
בבלי, הוריות יג ע"ב 

ת"ר: חמשה דברים משכחים את הלימוד: האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול והאוכל 
לב של בהמה והרגיל בזיתים והשותה מים של שיורי רחיצה והרוחץ רגליו זו על גבי זו ויש 

אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו.

חמשה דברים משיבים את הלימוד: פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן והאוכל ביצה מגולגלת בלא 
מלח והרגיל בשמן זית והרגיל ביין ובשמים והשותה מים של שיורי עיסה ויש אומרים אף הטובל 
אצבעו במלח. ואוכל הרגיל בשמן זית מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח 

לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה 

יחס הגאונים לתרופות הנזכרות בחז"ל 
תשובות אוצר הגאונים לבבלי, גיטין סח ע"ב 

על השאלה ששאלתם אודות התרופה שמי שאחזו "קורדיקוס" )שיגעון ובלבול( ועל כל שאר 
התרופות שנזכרות במסכת גיטין )סז: - ע( וכיצד יש לפרש סוגיות אלו?

צריכין אנן למימר לכון: דרבנן לאו אסותא אינון... ולאו דברי מצווה אינון.
צריכים לומר שרבנן לא היו רופאים, והעצות הרפואיות הן העצות שהיו מקובלות בזמנם, ואין 

הם דברי מצווה. לכן אל תסמכו על אותן תרופות אלא לאחר שבדקתם אצל רופאים מומחים 
שהתרופה שנזכרה על ידי חכמי התלמוד אינה מזיקה ואינה מביאה לידי סכנה. כך לימדו אותנו 

אבותינו, שלא לעשות אותן תרופות חוץ ממה שמסרו לנו שאינו מזיק, ולכן אין אנו צריכים לפרש 
לכם עניינים אלה


