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ת מוסלמיהסטודנט ייחשף לרפואה ה :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורס
. התכנים על מנת להרחיב את ידיעותיו בתחום המדעים של ימי הביניים בימי הביניים

הנלמדים בקורס מייצגים נאמנה את תקופת 'תור הזהב' של האסלאם שבה היו המוסלמים 
משפיע בכל תחומי המדע, ובמדע הרפואה בפרט. הסטודנט יתוודע אל הגורם המוביל וה

חומרי  ההיסטוריה של הרפואה הערבית בימי הביניים, אל טכניקות הריפוי השונות ואל
   המרפא הבולטים אשר שימשו במדע הרפואה באותם ימים.

 
רבים במסגרת הקורס יידונו ההשפעה היוונית על הע: נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורס

בתחום הרפואה; תרומתם של הערבים למדע הרפואה והפרמקולוגיה; תפקידיהם של הרופא 
 במזרחשלעמיתיהם  אפריקה-וצפון והרוקח ומעמדם בחברה; היחס שבין רופאי ספרד

סוגות ; תרומתם של היהודים למדע הרפואה בימי הביניים; ההאימפריה המוסלמית
 ; שיטות ריפויקדומה ; אתיקה רפואיתימי הבינייםהספרותיות השונות שעוסקות ברפואה של 

 בימי הביניים ועוד. שונות
 

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( :מהלך השיעורים
  .קסטים קלאסיים וכן צפייה במצגותט, קריאה וניתוח של הוראה פרונטאלית

 
 :  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

 

מספר 
 השיעור

 יעוריםנושא הש

 הרפואה היוונית לרפואה הערביתן המעבר מ 1

 תקופת התרגומים, תקופת היצירה המקורית ותקופת השקיעה 2

 ערבית-עקרונות הרפואה הגלנית 3

 םהם וזיופיהסיווגם, תחליפי :חומרי המרפא 4

 רפואיים אחרים בספרות הערבית בימי הביניים-ומקצועות פרה הרוקח, הרופא 5

 כניקות ריפוי בימי הבינייםשיטות וט 6

 : אלטב אלנבוי, טב אלפקראא ועודלסוגיהםהערביים בימי הביניים  חיבורי הרפואה 7

 אתיקה מקצועית והפיקוח על הרופאים 8



 ברפואה המוסלמית בימי הביניים דמויות מופת 9

 רופאי ספרד וצפון אפריקה ויחסם לרופאי מזרח האימפריה המוסלמית 10

 בימי הבינייםלימוד הרפואה בל הרופאים היהודים בפיתוח וחלקם ש 11

 בתי החולים תחת שלטון האסלאם בימי הביניים  12

 איכות הסביבה וההישמרות מפני מגיפות בימי הביניים 13
 

 : חובות הקורס
 

 דרישות קדם: אין     
 קריאת ביבליוגרפיה.נוכחות,  חובות / דרישות / מטלות: 

 
 ציון סופי בבחינה בסוף הקורס 100% :)ציון מספרי / ציון עובר( הסופימרכיבי הציון  

 

  )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבב

      
 הנלמד בכיתה וביבליוגרפיה : חומר מחייב למבחנים 

 
 : ליוגרפיה חובהיבב

  
 הביניים מאות-חולים באסלאם של ימי-בבתי היבטים רפואיים, מנהליים וכלכלייםחזן, א', 

 גן תשס"ד.-אילן, רמת-בור לשם קבלת תואר 'דוקטור לפילוסופיה' באוניברסיטת בר, חי15-8

י' בלאו, ''אצלנו באלאנדלוס, אצלנו במגרב' )למה התכוון הרמב"ם כשדיבר על מנהג או ביטוי 
  .50-43ז )תשנ"ג(, עמ'  מסורותהרווח 'אצלנו'(', 

, אל ובסביבותיה בימי הבינייםישר-חיים ותוצריהם בארץ-הניצול הרפואי של בעלילב, א', 
  .487-483(, עמ' 2000) 139 הרפואה

 , ירושלים תשס"ב.ישראל-סממני המרפא המסורתיים בארץלב, א', עמר, ז', 

מונטנר, ז', "היהודים כעמודי התווך בהקניית מדעי הטבע והרפואה לעמים בימי הביניים", 
 .87-84(, עמ' 1949ב ) הרופא העברי

 .483-474ה )תשל"א(, עמ'  קורותעברית ברפואה, -קופה הערביתמרגלית, ד', "הת

צוף -פירושו של ר' יעקב צהלון הרופא, נווה –עמר, ז' )מהדיר(, שמירת הבריאות להרמב"ם 
 .37-45תשס"א, עמ' 

אביב -, תלעשרה-רופאים ותרופות בירושלים במאות העשירית עד השמונהעמר, ז', לב, א', 
 .264-257תש"ס, עמ' 

, "על האנציקלופדיה הרפואית והמאגית של דאוד אלאנטאכי ועל כמה ממקורותיה"נר, מ', פלס
 .141-138ז )תשכ"ד(, עמ'  ישראל-ארץ

 , ירושלים תשל"ו.מחקרים במילונאות ערבית ועבריתקופף, ל', 

Browne, E. G., Arabian Medicine, Cambridge 1921.  

Campbell, D., Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages, I-II, London 

1926.  



Conrad, L. I., "The Arab-Islamic Medical Tradition", in: Conrad, M. Neve et al, The 

Western Medical Tradition, 800 B.C. to A.D. 1800, Cambridge 1995, pp. 93-138. 

Friedenwald, H., The Jews and Medicine: Essays, II, Baltimore 1944, pp. 632-634. 

Gutas, D., Greek Thought - Arabic Culture, London-New York 1998. 

Hamarneh, S., "Development of Pharmacy from Ancient Times to Middle Ages", 

Studies in History of Medicine VI (1982), pp. 37-42. 

Hamarneh, S., "Origin and Functions of the Hisbah System in Islam and its Impact on 

the Health professions", Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der 

Naturwissenschaften  48 (1964), pp. 157-173.     

Hamarneh, S., "The physician-surgeon al-Zahrawi and the natural origins and 

manufacture of drugs", In: A. R. El-Gindy (ed.), Proceedings of the Second 

International Conference on Islamic Medicine. No. IV. (Bulletin of Islamic Medicine, 

v. 2), Kuwait 1982 

Ibn Butlān, The Physicians' Dinner Party, F. Klein-Franke ed., Wiesbaden 1985. 

Klein-Franke, F., "Health and Healing in Medival Muslem Palestine", in: M. 

Waserman & S. S. Kottek (eds.), Health and Disease in the Holy Land, Lewiston-

Queenston-Lampeter 1996, pp. 103-134. 

Langermann, Y., T., The Jews and the Sciences in the Middle Ages, Aldershot-

Ashgate 1999. 

Lev, E., "Medicinal Exploitation of Inorganic Substances in the Levant in the 
Medieval and Early Ottoman Periods", Adler Museum Bulletin, 28 (2002), pp. 11-16. 

Levey, M., "Medical Ethics of Medieval Islam, with special reference to al-Ruhāwī's 

'Practical Ethics of the Physician'", in: Trans. American Philosophical Society, N. S. 

LVII/3, Philadelphia 1967. 

Levey, M., Early Arabic Pharmacology, Leiden 1973. 

Levey, M., Substitute Drugs in early Arabic Medicine, Stuttgart 1971. 

Lewin, B., 'Adwiya', The Encyclopaedia of Islam - New Edition, I, London 1960, pp. 

212-214. 

Meyerhof, M., "Sultan Saladin's Physician on the Translation of Greek Medicine to 

the Arabs", Bulletin of the History of Medicine 18 (1945), pp. 169-178. 

Nowsheravi, A.R., "Muslim hospitals in the medieval period", Islamic Studies 22 

(1983), pp. 51-62. 

O’Leary, De Lacy, How Greek Science Passed to the Arabs, London 1979. 



Perho, I., The Prophet's Medicine – A Creation of the Muslim Traditionalist scholars, 

Studia Orientalia lxxx, Helsinki 1995. 

Rispler-Chaim, V. Islamic medical ethics in the twentieth century. Leiden: Brill, 1993. 

Rogers, M., "The Arab Contribution to Botany and Pharmacology", in: Arab Affairs 

1/6 1988, pp. 71-86. 

Rosenthal, F., "The Defense of Medicine in Medieval Muslim World", Bulletin of the 

History of Medicine 43 (1969), p. 519-532.  

Rosenthal, F., "The physician in medieval Muslim society", Bulletin of the History of 

Medicine 52 (1978), p. 475-491.  

Savage-Smith, E., 'Tibb', The Encyclopaedia of Islam - New Edition, X, Leiden 1999, 

pp. 452-461. 

Shah, T., "Principles of the Greco-Arabian System of Medicine (Unani Tibb) for Drug 

Research", Medicus 22 (1961), pp. 1-19. 

Ulmann, L. I., Islamic Medicine, Edinburgh 1978. 

 


