
י" ר כִּ אֵּ ל ֶאל בֵּ ה כָּ א ַמֲחלָּ  1"ַמְרפֵּ

 העברית בימי הביניים היפה בספרות מדע הרפואה

  אילת אטינגר

 תקציר

ספרדים בעברית  יפה שכתבו יוצרים יהודים ספרותבמאמר זה נבחנות יצירות של 

 ות בהןבבחינת הסוג הדיון מתמקד. אשר כוללות ידע רפואי, 31-31-במהלך המאות ה

מה : ספרותית-לעסוק בשאלה החוץ המאפשריםככלים , תוכנןרות ובסקירת נכתבו היצי

מעיון  .היצירות אותןאת כתבה וקראה אשר ניתן ללמוד מתוך כך על החברה היהודית 

נושאים מתחום הרפואה עמדו במרכזם של שירים לימודיים ונארגו במאמר עולה כי 

כללו הנחיות לאורח חיים  השירים. לתוך עלילות משעשעות בספרות הפרוזה החרוזה

כל זאת , לתופעות ולדרכי התנהגותעשירים ידע רפואי מגוון והסברים רפואיים , בריא

כאשר , לעתים בהתבסס על כתבים רפואיים, בהתאם לתורת הרפואה בימי הביניים

ומסייעים בהבאתו ובהנגשתו , היוצרים משמשים כפופוליזטורים של הידע הרפואי

שוחר תרבות וספרות , כי היצירות נכתבו עבור קהל יהודי משכיל ניתן להסיק .לקהלם

כן . ונעזר ביצירות הספרות כחומר לימודי, פני אופן הצגתם זרה אך המבכר תכנים על

ספקולציות אלו מוצאות את . רפואה כי קהל היעד כלל רופאים ופרחי, ניתן לשער

בהתאם , ים והיסטורייםתרבותי, חברתיים, ספרותיים-אישושן בבדיקת אלמנטים חוץ

  .לגישת הביקורת ההיסטוריציסטית

, רפואה בספרות, שיר לימודי, מקאמה, ספרות עברית בימי הביניים: מילות מפתח

 הכשרת רופאים יהודים בימי הביניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המכללה האקדמית לחינוך, אורנים, ר אילת אטינגר"ד

                                                             
 (12: ב"תשנ, יצחקי)רהם אבן עזרא לאב" שמעו נא את דברי הרופא"וך השיר מת 1
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 הקדמה

ולבחון באמצעותה יצירות  2יסטוריציסטיתבמאמר ברצוני להיעזר בגישת הביקורת הה

 .31-31-ספרדים בעברית במהלך המאות ה יפה שכתבו יוצרים יהודים של ספרות

הקשר בין ספרות ורפואה הוא עתיק יומין ומגולם בדמות האל היווני אפולו 

נכתבו  פרוזה ודרמה רבות, יצירות ליריקה. שהיה ממונה בין השאר על הרפואה והשירה

המפגש בין  3.וסיטואציות של בריאות וחולי ,כזן דמויות של רופאים וחוליםבמר כאשר

המשתמשת בדימויים , עד כי הוא מתקיים אפילו בלשון, רפואה לספרות הוא כה בסיסי

את הקשר ההדוק ניתן להסביר  4.ובביטויים הלקוחים מהרפואה בתוך שפת היצירה

מנסות להבין ומתבוננות בו , דםבכך ששתי הדיסציפלינות הללו שמות במרכזן את הא

 ,מציאותה לשהספרות ראי  על כך ניתן להוסיף אף את היות. אותו ואת משמעות חייו

על  ,דרך היצירה ,'לשלוט'מתן האפשרות את גם  כמו, שהבריאות והחולי קיימים בה

 . המוות

בהקשר , נמצא כי למעט פיוטים מעטים, בספרות העברית בה עסקינן במאמר זה

 נושא הבריאות ומדע 5,בר או במבנה הגוףך שעסקו למשל בהתפתחות העּו"וקי תנשל פס

, לעומת זאת 6.הרפואה כמעט ולא נכלל ביצירות ספרות קודם לתור הזהב השני בספרד

נושא הבריאות היה ל, בימי הביניים. הנושא הפך לשכיח, 31-31-במהלך המאות ה

  .פן דידקטי והחולי בספרות היפה העברית גם

פשרה להנחיל ידע רפואי יא, את הנושא לקהל יעד רחבחשפה כתיבה על רפואה ה

על השינון ועל , באופן אסתטי המקל על ההבנהוזאת , קוראים ולתועלתוהבסיסי לקהל 

בתקופה בה לא תמיד ניתן היה להבדיל בין רופא מומחה לבין מי , יתרה מזאת. הזכירה

המבע פשרה הספרות באמצעות יא, שניצל לתועלתו האישית את הזדקקות הבריות

ולהזהיר את קהל הקוראים , הידע או מהמתחזה לרופא להיפרע מהרופא חסר, הסטירי

 .מפניהם

                                                             
הסתכלותן על הטקסט ועל  ןביקורת הספרות מונה שלל גישות הנבדלות זו מזו לא רק באופ 2

ובמטרות , אלא גם במידת התמקדותן בדברים שמחוץ לחקר הטקסט הספרותי עצמו, מרכיביו
המיליה , ספרותיים כגון הכרת חיי היוצר-מנטים חוץאל, באופן זה. שהן שמות לעצמן בכך

משמשים לגישת הביקורת הביוגרפית , חברתו ותקופתו ההיסטורית, התרבותי והספרותי בו חי
 בעוד לגישת הביקורת. והסוציולוגית ככלים פרקטיים המסייעים בפיענוח היצירה

רעיונות והנחות , םמושגי, עיון ביצירה יאפשר לחוקר לשחזר עמדות, ההיסטוריציסטית
ומתוך כך להבין את השפעת היצירה על , ביסוד התרבות מתוכה ולמענה נכתבה יםהמובלע

 12: ו"תשס, הרציג ורא. קוראיה המקוריים
   Singer & Hulse, 2010; 1222, קאפמן ואחרים, אונגר, כרכבי 3
4

 Langslow, 1999 
5 Kozodoy, 2011: 230-241 
, לספירה 2-ה במאה, הבבלי התלמוד מחתימת מוגדרת היהודי העם של הביניים ימי תקופת 6

 נוהגים, עת באותה שנכתבה העברית הספרותית היצירה מבחינת. 3941-ב, ספרד לגירוש ועד
 גם כמו, בהן שנכתבו העיקריות בסוגות מזו זו הנבדלות תקופות לשלוש אלו שנה 3,222 לחלק

 ובבבל ישראל בארץ שמרכזו, "הקדום הפיוט תקופת" :נוצרו בו העיקרי הגאוגרפי במרחב
; (31-32 מאות) המוסלמית בספרד העברית החול שירת של" הזהב תור"; (32-2 מאות)
, חרוזה פרוזה בעיקר נכתבה בה"( השני הזהב תור" אף המכונה" )קלאסית הפוסט תקופהה"ו

 .(39-31 מאות) הנוצרית בספרד
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שעניינם הצגת נושאים מתחום , ארבעה שירים מקורייםבמאמר זה אדון ב

 של גם תרגום לפרוזה של שירו כמו, שלושה תרגומים מעברית לערביתבו 7,הרפואה

-ַאְט  ִפי ּוַזה'ֻאְרֻג", הרפואה פרקי על( 3211-422) סינא אבן הערבי אוהרופ הפילוסוף

וכן שכיחים  9,חרוזה רחבות יריעה ידע רפואי כלול ביצירות פרוזה, לכך בנוסף 8".ִטּב

  10.המתחזה או חסר הידע-תיאורי הרופא הטוב והרע

 יש'המופיעה כמעט בבחינת , נושא הרפואהבהתופעה של כתיבה מרובה יחסית 

. מלמדת כי נוצר ביקוש לכך בקרב קהל הקוראים בן התקופה, 31-31-במאות ה' מאין

לצד אתמקד על כן . עובדה זו מעוררת את השאלה מה אירע באותה עת שגרם לכך

ו שיאפשר םבסקירת התכנים הכלולים בהן ככליגם  ,בחינת הסוגה בה נכתבו היצירות

 שכתבה היהודית החברהתוך כך על מה ניתן ללמוד מ: ספרותית-ה החוץבשאל לעסוק

 .אותן וקראה

 סוגה וסגנון .א

יתן לומר כי ספרות ימי הביניים העברית הייתה בעיקרה ספרות קונבנציונלית נבהכללה 

 למרות היותם , לא נעדרו ממנה אמנם מבע לירי וחופש אמנותי. ואפילו סטריאוטיפית

, הסגנון, הלשון, ליוצרים את המבנההסוגה הספרותית שהכתיבה נתונים בסד 

ידי -הועדפו עלשסוגות שונות . עצמם תכניםאת ה רוב גם-פי-עלו, האמצעים האמנותיים

עיון בסוגה יכול ללמד על מטרות , לפיכך .רתו אותםינועדו להם וש, קהלי יעד שונים

 .הכותב ועל קהלו

 במשקל שקוליםמלמד כי הם  11העוסקים ברפואה השיריםכל שבעת עיון ב

, המבריח החרוז מקום את. הזהב שאפיין את השירה הספרדית בתור אסיהקל-הכמותי

בהם נכתב רובה ' קאצידה'וה' מקטועה'ה בשירים מסוג שהוא בגדר חובה, האחיד

 צורת בהם תופסת ,באותם ימיםהעברית בהשפעת השירה הערבית השירה  המכריע של

 12ארוכים מאוד ירים ל השכ .לבית מבית משתנה חרוזהש, סטרופית חריזה: 'מוזדויג'ה

. שהוא עיקרם, מהחל ועד כלה( להלן 'בשתכניו יפורטו בסעיף ) מידע רפואיובכולם כלול 

                                                             
, יצחקי; 3319 אנגליה – 3241 טודילה) עזרא ןאב אברהם' לר "הרופא דברי אל נא שמעו" 7

: ה"תרפ, זבארה; לערך 3392, ברצלונה יליד) זבארה אבן ליוסף "הנפש בתי"; (11-34: ב"תשנ
 וכן ז"שית, אלחריזי; 3112 סוריה – 3312 טולדו) אלחריזי ליהודה, "הגוויה רפואת"; (312-323
; 3142–3112) פלקירה אבן טוב-לשם, "אהברי גוף הנהגת בתי"ו; (נוסח שונה 3211 ,אלחריזי
 (29-1: י"תש, פלקירה

, (3111) דאוד אבן אברהם בן שלמה ואילו, בפרוזה םתרג, (3112, מונפליה) תיבון אבן משה 8
 עם התמודדו( 39-ה מאההתחילת  הנראה ככל) ישראל וחיים( 3113) איוב אבן יוסף בן שלמה

 .ל וחרוזבשירים שווי משק, כלשונו ותרגמוהו האתגר
9

 ספרו, (ב"תשע, חסדאי-אבן) והנזיר המלך בן, (ה"תרפ, זבארה) שעשועים ספרבמאמר זה יידונו  
 (ד"תרפ, פלקירה) המבקש

 .מפאת קוצר היריעה נושא זה לא נכלל במאמר דנן .3441, דישון למשל ורא 10
 לעיל 2-ו 1הערות  11
 311" הנפש בתי"ב; מחרוזות 31-ל טורים המחולקים 312" הרופא דברי אל נא שמעו" בשיר 12

 הובא השיר בהם קדומים בדפוסים, או( ז"שי, אלחריזי) בתים 44" הגוויה רפואת"ב, בתים
 גוף הנהגת בתי"וב; (3211, אלחריזי) בתים 311, י"לרש המיוחס הפרדס ליקוטי לספר כנספח
 בני והם פיו על ערוכים סינא אבן של שירו את המתרגמים השירים שלושת. בתים 921" הבריא

 .אחד כל בתים 3111
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בלשון בהירה , שה מתוך שבעת השירים הללו כתובים באופן ברוריש, יתר על כן

הסתמכות ששת השירים ל פתעוד משות. כמעט נטולת אמצעים אמנותיים, ותמציתית

תוך פעמים  ,שירי צביוןקנו להם יאותם עיבדו והש ,אייםעל כתבים רפו כותביהם

  13.סדר הבאת הדברים וניסוחם במקורשמירת 

המשמשים  שירים ,קרי ,שירים לימודייםשל שירים אלו ם כל זה מעיד על היות

על ההנחה שעיצוב ידע בהתבסס , דעת כלשהו יסודותיו של תחום להקנייתכאמצעי 

 ,יסייע בהנגשתו לקהל רחב יותר, ריזה מגוונתבצורת שיר שקול ובעל ח תאורטי

 משו להוראתיש ובלטינית ביוונית לימודיים שירים ,בימי הביניים .בהפנמתו ובזכירתו

 דת לימודי ואפילו, אסטרונומיה, ניווט, היסטוריה, דקדוקתחומי דעת כ תלמידים

נועדו , הכי שירים לימודיים שעניינם רפוא אפוא אפשר להניח 14.העתיד הגדת ותורת

בהירות מבעם מעידה כי , על כל פנים. רפואהפרחי לשימושם של רופאים ולשינונם של 

עניין אותו המידע , שיותר משעניינה אותו האסתטיקה, נועדו לקהל קוראים משכיל

 . םההכלול ב

, פרשן המקראל "הרופא דברי אל נא שמעו" השירדופן מבחינה זו  יוצא

לעתים מובנה ו, שלשונו מליצית וספרותית יותר ,ן עזראאברהם אב, הפילוסוף והמשורר

עוד מתייחד שיר זה . ניגודים וחזרות, סתום ומשולבים בה אמצעים ספרותיים ככינויים

שבכל אחת ממחרוזותיו שלושה חרוזים המתחלפים כולם ממחרוזת , במבנה סטרופי

 בצורת בנויים םשאר השירי בעוד, (דדדדדד ההוו//  אאאאאא בבגג :בתבנית)למחרוזת 

 הבדל (.ג/ ג // ב / ב // א / א ) לבית מבית בחרוז המשתנה סוגר עם דלת החורזים בתים

בריאים וחולים כאחד להסכית בפתח השיר מוזמנים : באופן הבאת התוכן נוסף הוא

 15.ליופי ולאריכות ימים, למען יזכו לבריאות טובה, אחד מהחודשיםלעצות הרופא בכל 

ששת ב ואילו .גן לפי חודשי השנה ומה ראוי לעשות בכל אחד מהםהשיר עצמו מאור

כשהוא נתון במסגרת מצומצמת , לפי נושאים, השירים האחרים כלול ידע רפואי ברצף

הבדל אחרון  .הנפש למשכן ככלי הגוף והעמדת, והאדם העולם בריאת על האל שבחשל 

 . רגום של יצירה אחרתמקורי לאבן עזרא ואינו עיבוד או ת השיר, ככל הידועהוא ש

העריך ספרות ניתן להסיק כי אבן עזרא פנה לקהל יעד ש מדרכי העיצוב הרטורי

 המשורר חפץאפשר להניח כי , החידתי לעתים, ואילו מהמבע, והחשיב אסתטיקה

                                                             
ם "לרמב אותו המייחסים שיש הנמצא ספר על בחלקיו מסתמך, זבארה אבן ליוסף הנפש בתי 13

 אבן טוב-לשם הבריא גוף הנהגת בתיו, אלחריזי ליהודה הגוויה רפואת ;(א"תרי, פאלק)
 – 'ד פרק לוכ 'ג פרק סוף דעות הלכות, ם"לרמב תורה משנה על בחלקיהם מסתמכים, פלקירה

אם , (רכו-רכה: י"תש, זנה)בניסוחיהם  מקבילים אף ולעתים דומים הסתמכות בגינה דבריהם
 ם"הרמב שכתב דברים של עברי ניסוח, בנוסף, בתוכו וכולל יותר מקיף פלקירה של חיבורו כי

וכמובן שיר . "ִטּב-ַאְט  ִפי ּוַזה'ֻאְרֻג''מ לחלקים עיבוד וכן, "הבריאות בהנהגת" בחיבורו, בערבית
עיקרי עצמו לאבן סינא  אינו אלא ניסוח שירי של, ובעקבותיו תרגומיו לעברית, זה עצמו

חוקת ) "ִטּב-אלקאנּון פי ַאְט "אותם פירט בהרחבה בחיבורו האנציקלופדי המקיף , רפואתו
 כגון, בספרות האירופית הביניימיתעיבוד שירי של חיבורים מדעיים היה נפוץ אף (. הרפואה

, שיר שקול וחרוז –( Regimen Sanitatis Salernitanum" )סלרנוחוקת הבריאות של " רבשי
ואשר הכיל ידע רפואי , (3133–3192)שנערך בידי הרופא ארנלדוס דה וילאנובה , כתוב בלטינית

 (Gies & Gies, 1981) .זכה לתפוצה רחבה ותורגם לרבות מלשונות אירופה, בסיסי
14 Kozodoy, 2011: 215-218 
 12: ז"תשנ, שירמן 15
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 עוד .וקהליותר משרצה ללמד את , להזכיר דברים ידועים בצורה ספרותית אסתטית

היהודי אבן עזרא היה היוצר  .תקופההשונה משקף עיצוב הספרותי שהניתן לראות 

והראשון לכתוב שירים לימודיים בתכנים  16,'מוזדויג'בצורת ההראשון שכתב שירים 

שירו  17.נושא הרפואהובכללם , זמנו-ימי הביניים העברית בתשהיו חדשים בשירת 

פאית אך שירים לימודיים מהספרות האירו והכירייתכן וידי קוראים ש-על, נקרא אם כן

המעידה על מעבר  ,מקשרת כחוליהאם כן ניתן לראותו  .עליהם בעברית ניםאמו ולא הי

 .מיצירה אסתטית ליצירה דידקטית באותה עת השירה

אפיינה את התרבות , אסתטי לכשעצמו-תפיסת הספרות כבעלת ערך רטורי

ך בעוד בתרבות הנוצרית נתפסה הספרות כמוצדקת רק אם נתלווה לה ער, הערבית

עברית עיוני רפואה שובצו ב. פרוזהבשנכתבו  ביצירותשינוי מגמה זה ניכר גם . דידקטי

ווי משקל שירים ְש  ששולבו בה, מליצית ומקושטת רוב-פי-על, ביצירות של פרוזה חרוזה

סוגה הספרותית הפופולרית ביותר תפסה את מקום השירה כהפרוזה החרוזה . וחרוז

 אשר, הערבית 'מקאמה'סוגת ההיא נכתבה בהשפעת . 31-31-מאות ההיהודים ב בקרב

גיבוריה לפיכך ו, בורגנית-זעירה ואפילו בורגניתה הביניים מתחילתה לשכבתנועדה 

יש בה מגוון רחב ועשיר של , הפשוט העם מחיי אנקדוטות כולליםתכניה , ססגוניים

 כל מטרתהו ,ושנונות הומוריסטיות, פיקנטיות, מופלאות עלילות בדיוניותשל נושאים ו

 . בתוכןוהן  קישוטים עתיר ולשעשעם הן בסגנון, קוראיהו למשוך את שומעיההיא 

להעברת ניתן היה להשתמש בה ככלי  ,גה הפכה לפופולריתמתוך שהסּו ,ואולם

בגלוי  הציגו יוצרים יהודים ,שכתבו במבואות. לקהלי יעד רחביםמסרים חינוכיים 

 .מוסר ודרכי התנהגות, מדע, דעת, שפהאיהם ללמד את קור קשויוב מטרות דידקטיות

רבות מיצירות הפרוזה החרוזה מאפיינת , להשכיל מבעד לשעשוע שנועדה ,מגמה זו

דרכי ביטוי כונתה פרוזה מרובת  כך –הערבית ' אדב'כנמנות על ספרות ההעבריות 

במטרה להעמיד את , וסוגננו בלשון בהירה ותמציתית אשר שובצו ברצף ,ותספרותי

כי , אין מדובר בידע מעמיק 18.'שלו'יעשה אותם לשקורות לתועלת קהל הקוראים המ

 של הקורא השכלתונחוץ לשם הרחבת לוקט מתחומים שונים ונחשב בידע כללי שאם 

   .ענייןכל ביש לו מה לומר שכדי לסייע לו להיות איש חברה שנעים להקשיב לו וו

שזרו לתוכן בדרכים יצירתיות דברי המדע שולבו בתוך העלילות ונ, יתר על כן

בספר , למשל, כך. ולעתים אף תרמו לאפיון הדמויות ולעלילות עצמן, שמשכו לקריאה

, ספר ברלעם ויואסףעברי של נוסח ערבי של בוד יע-המהווה תרגום, בן המלך והנזיר

הלכות חיים  נזיר נפגש עם בן המלך ומלמד אותו 19,המיוסד על סיפור נעוריו של בודהא

. מוקדשים להקניית ידע רפואי 20דידקטייםשלושה מהמפגשים ה .ר תחומיםבמבח

 מבקש .רוכז כל הידע הרפואי במקום אחדמ, נוסח הערבי המקוריב, לעומת זאת

בעלי מלאכה  31-פונה ל –השואף למצוא את החכמה הנעלה בחור צעיר  – החכמה
                                                             

16
 91-91 :ז"תשנ, שירמן 
17

 91: ז"תשנ, שירמן; 39: ב"תשנ, קייצח 
18

 Gabrieli, 1975 
 לג-כט: ב"תשע, אבן חסדאי 19
 יד, יב, ב פרקים 20
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בשלב . חניכהשואל אותם לרזי מומחיותם ולומד מהם חכמתם ב 21,ומומחים שונים

וכך הוא עובר מבעל מקצוע , כלשהו רובם אינם יודעים להשיב על קושיותיו הנוקבות

במקום להשיב מפנה אותו לספרים אשר , אחד למשנהו עד שהוא מגיע לפילוסוף

הרופא הוא בעל המקצוע הרביעי שהמבקש חובר . מענהבהם מוצא המבקש ו, לשאלותיו

בהן מתעניין המבקש לדעת , שאלות רצופות 33-יו לוהידע הרפואי מובא בתשובות, אליו

דוגמה נוספת לאופן שזירת ידע רפואי בעלילה  22.את שיקולי הרופאים בעניינים שונים

שהעמיד במרכז יצירתו שני , רופא ידי רופא בן-יצירה שנכתבה על, ספר שעשועיםבהיא 

מומחיותו  ,בריוולד ,גר בעירוההקרוי בשם המחבר , גיבור-מספרהאחד הוא : רופאים

, "עינן הנטש בן ארנן הדש: "שמושאנטגוניסט השני הוא ו .מזכה אותו בהערכה ובכבוד

העלילה  .קמצן וגס רוחוהוא , מתגלה במהלך העלילה כחסר ידע ברפואהה, שטן בן שד

, ילךמבית המחבר למקום אליו עינן מפתה אותו ל  מתארת את קורות השניים בדרכם 

דבר שהקנה ליצירה , נמשכת מראשית הספר ועד לסופווהיא , ובהבטחה כי שם ייטב ל

, לתוך העלילה הרציפה, ואולם. שנכתב בספרות בכלל' הרומן הראשון'זו את התואר 

והקנה בכך , לשזור חומר מדעי המהווה בהיקפו כמעט שליש מהספר השכיל אבן זבארה

. וברפואה בפרט, כללאת ידיעותיו בתחומים שונים ב, אגב העניין הסיפורי, לקוראיו

ת הקוטעות א, בהרחבות ספציפיות קצרותמשולב לאורך היצירה כולה הידע הרפואי 

נוסף על פרקים , זאת 23.יד לאחר מכן שבות אליהומ, העלילה אגב עניין העולה בה

הרופא : ובד בבד תורמים לעלילה כמאפיינים את דמויות הגיבורים, המוקדשים לנושא

חרוזה מעידה אם הפרוזה סוגת הם הכתיבה על ענייני רפואה בעצ 24.הטוב והרופא הרע

ומכוון לקהל , כלליהוא  ביצירות אלוהידע המובא . כן על רצון להשכיל מתוך שעשוע

ואגב כך להרחיב , שבחר ליהנות מעלילות רבות עניין, מקצועי בהכרח שאינויעד רחב 

 .את ידיעותיו גם בפכים ממדע הרפואה

                                                             
חכם , תשבורי, חשבוני, מאמין, משורר, מדקדק, חסיד, רופא, חרש, חייל-גיבור, עשיר: והם 21

 .ופילוסוף, טבעי, דיבורי, ניגוני, חכם בחכמת התכונה, המראות
על כן המבקש שוהה עמו רק , הרופא אינו יודע להשיב 31-ה על השאלה .נג-מ: ד"תרפ ,פלקירה 22

 מקצוע מבעל ללמוד עוברכך  אחרו, החולים אתעמו  ומשמש הרפואה בספרי עמו קורא, מעט
 .אחר

ומיד מרחיב דברים , מספר הגיבור כי נרדם, לאחר שפתח והציג את עצמו, 'בפרק א, למשל 23
כי היא לבד / ויהי הלילה ואני יוסף ישן על מיטתי ושנתי ערבה לי " :בשבח השינה ובחשיבותה

ואחרים אשר הם עמל הגוף , כי יש דברים אשר הם עמל הנפש ומנוחת הגוף. / חלקי מכל עמלי
אלו וש. / והדבר הזה מכל איש לא נכחד/ והשינה מנוחת הגוף והנפש יחד , ומנוחת הנפש

להמציא הגוף מרגוע / עומק הכוחות אל עומק הנפש : אמר? מה היא השינה: לאבוקרט החסיד
השינה הטבעית : ואמר גאלינוס. השינה הטבעית רפואת כל חולי: ואמר אריסטו. / ונופש

השינה בעתה מביאה את הגוף לידי : ואמר החכם יוחני. / ומחלשת הליחות/ מאמצת הכוחות 
ממשיך המספר , רק לאחר הקניית מידע בשבח השינה(. 2-1: ה"רפת ,זבארה" )בריאות

והנה לפני קומה / וארא בחלומי / ויהי בעת נומי : "בעלילה מהנקודה בה קטע אותה קודם לכן
אותו אדם מציג עצמו  (.1: שם) "ויעירני כאיש אשר יעור משנתו/ גבוהה כמראה אדם תמונתו 

בה , יוצא מהעלילה להרחבה נוספת, המעדיף מים, רהמספ. בפני המספר ומציע לו אוכל ויין
ונענה בשבח היין , ים רביםילוהמחליש את כוחות הגוף ומוליד ח, מפליג בגנות הייןהוא 

 .בריפוי מחלות ובתועלתו
 על העת כל בפניו מתריע בקמצנותו אך, שולחנו על לסעוד המספר את מזמין עינן' ח בפרק 24

 את להבריא וביכולתה האכילה בשבח לו עונה המספר ודבע, להן גורמת שהאכילה המחלות
 בקיאותה את לבחון במטרה, לשנייה שאלות בתורה מציגה דמות כל, 'י-'ט בפרקים. הגוף

 .מענה ללא נותרות לעינן בעוד שאלותיו, המספר משיב על כל השאלות-הגיבור. ברפואה
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 תכנים. ב

. בתקופתםכלולים תכנים מגוונים ההולמים את מדע הרפואה  ללוהספרות ביצירות ה

שמטרתם , מתן כללי עשה ואל תעשה לאדם הבריא: רגולציההנושא המרכזי הוא 

קפדני השומר על בריאות האדם ומקטין  רפואה מונעת באמצעות הסדרת אורח חיים

בטים של חיי ר היוי במספבא לידי ביטהרצוי משטר החיים . חלותאת הסיכוי ל

אודות  מידע על מופיעבחלק מהיצירות ו ,היא הנושא העיקרי תורת התזונה. יוםמהיו

מבוארת השפעתם על , של תזונה נכונהפירוט ו טיבם של מאכלים ומשקאות שונים

 ,ואף ניתנות עצות מעשיות לגבי הרגלי אכילה, מזונות על הגוף ועל התנהגות האדם

היגיינה , בהיבטים של שינהגם ות לאורח חיים בריא הנחיות והמלצות מעשימופיעות 

התראה מפני הנזק בבפרט , קיימת התייחסות משגלף לנושא הא 25.והתעמלות

מוסבר כי על אדם להישמר פן יינזקו  עוד 26.וקביעת סייגים ואיסורים לו, שבהפרזתו

הבריא אורח החיים , באופן מפתיע 27.ואף ניתנות הנחיות לדבר, איברים ראשיים בגופו

על  יתהטבע הרפואהלהעדיף את  מומלץ .הוראות לבחירת הבית ומקום היישובגם כולל 

הוא מוזהר להבין כי מלאכת , אם בכל זאת אדם נזקק להםו ,פני רפואת הרופאים

, אבחנות, המושתתת בעיקר על תצפיות, הרופא אינה יותר מאשר מלאכה אומדנית

להפעיל , הוא מוזהר לפיכךו ,ובטבע האדםהשערות על סמך ניסיון והבנה בטבע הגוף 

 28.להזיק לוליםהע 'מחליאים'ולהישמר מפני רופאים  שיקול דעת בבחירתם

                                                             
לצורך  –טמפרטורה והטעם ה, אפיון מאכלים לפי רמת הלחות והיובש שהם מכילים, למשל 25

 – 39 ,2: י"תש, פלקירה; 321-322, 41-41, 41: ב"תשע, אבן חסדאי)התאמתם לליחות שונות 
 שונים לאנשים להועיל או להזיק סגולות מיני מאכלים ומשקאות בעלישל פירוט כן מופיע  .(31

 בזמן יש לשבת הסברים כיצדיש  (.33-4: י"תש, פלקירה; 42: ה"תרפ, זבארה)שונים  ובמצבים
 ואפילו, מהגוף רצויים לא מזונות הוצאת זירוז לצורך המלצה לנוע, ללעוס כיצד, האוכל
 (.32, 33: י"תש, פלקירה)האכילה  לפני מהקרביים הפסולת ולהוציא נקבים לבדוק הנחיה

 כאשר, להמעיט וממה להימנע במה, אילו להעדיף, מאכלים שאין לערב זה בזהה םמהמוסבר 
 לגוף המאכל רוב" שכן,  בכלל באכילה להמעיט ואפילו, ולשתות במידה לאכול הוא ודהיס כלל

 ושתות לאכול ומרבה/  רע ממאכל במעט יזיק ולא//  בהרבות מזיק יהי מועיל וכל/  חרבות
, 322' ולסירוגין עד עמ 49-22 ,3: ה"תרפ, זבארה; 32 ,31-31 ,32 ,1: י"תש, פלקירה) "למרע

. לגופו לדאוג יכול האדם באמצעותן החכמות כאחת נתפסתה מדובר וזו גם בשינ (.332-339
מסבירים את תפקידיה בעיכול המזון , הגוף כוחות ולהגביר השכל את לחדד בשבחה מפליגים

 הבריא האדם כי ואמרו" כגון)שבמיעוטה  הסכנות מפני ומזהירים, ובמתן מנוחה לרגשות
, 21-21: ה"תרפ, זבארה) "ימים' ג שינה ובלא, מיםי' ה שתיה ובלא, ימים' ז אכילה בלא יחיה
רחיצת הרגלים : "למשל, הרחצה מועילה לדברים שוניםגם (. 12-19: י"תש ,פלקירה; 332

וממהרת להטיב , ומרגשת לאכול בתאוה, ומסירה עייפות, מועלת לכאב הראש והשיניים
; (12: י"תש, פלקירה)מסבירים כיצד על האדם לשכב ומתי  (.22: ה"תרפ, זבארה" )השינה

 חמים או קרים שתיית ומפני, פיזית מזהירים מפני רחצה בבטן מלאה או מיד לאחר פעילות
יחמם גופו בתנועה : קרי)וממליצים כי אדם ייגע עצמו , (13-12: י"תש, פלקירה)המרחץ  לאחר

 (11-11: י"תש, פלקירה) .לבריאות הגוף( ובהתעמלות
 בנסיבות לבעול אין כן. והחלושים העייפים ועל החולים לע, הקטנים על אותו לאסור יש 26

 .הרחיצה ביום או הדם הקזת ביום, מלאה בבטן כגון, שונות
/  בכייתם ומהרבות ומעשן//  בספרים דק כתב תקרא ואל/  מהעפרים שמור ועיניך: "כגון 27

, פלקירה) ."לאחור ישיב זהרם ולבן//  ושחור ירוק מאוד ויועילם//  ראותם יזיק אשר ומדבר
 (12-11: י"תש

 תוכל אשר כל, במרקחת הרפואה עזוב: החכמים אמרו": עצמם לרופאים גם נוגעת זו המלצה 28
כי רוב דבריה בנויים על אומדן הדעת "; (29: ה"תרפ, זבארה" )במאכל החולה את לרפא

 אין אלא שלא, ובדרכי האומד והשיעור זאת המלאכה מודעת ומאחר שזאת המלאכה אמדנית
: ד"תרפ ,פלקירה) ."ואמנם ישובח מי שיחטא לעתים רחוקות וטעותו מועט]...[ יחטא ויטעה 

  (לד
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יש : למשל .אורח חיים בריאזמן בהנהגת המתבררת חשיבותו של המקרים  בכל

 ,מאכלים שטוב לאכלם בחודשים החמים ומאכלים הטובים לחודשים הגשומים

, שינה, זמנים מותאמים לרחיצה, לתקופות הקיץ והחורףמחלות האופייניות מצוינות 

לפרקי זמן בהם יש להמתין בין מאכלים התייחסות לשעות היממה ו, הקזה ועונה

 דברי אל נא שמעו"דברים אלו באים לידי ביטוי בפרט בשיר  29.ופעילויות מסוימות

חודשי לפי  המארגן את עצות התזונה הנכונה והסדרת אורח החיים הבריא ,"הרופא

כגון התנהגות , התייחסות נוספת ניתנת להנהגת האדם בתקופות חייו השונות 30.השנה

ועד הנחיות בדבר התנהגות ילדים מלידתם , האםהמעוברת והעובר בעודו בבטן 

 31.ובזקנה עצמה, מבחרות ועד זקנה, םבחרות

כלול ביצירות הספרות ידע רפואי , אורח חיים בריאעיקרים להסדרת על  נוסף

לתיאור האיברים  בפרטנוגע ו, אנטומי ופיזיולוגי המידעעיקר . גוף האדםתיאור  עניינוש

יכולות מתיאור  הלכוומ, לאבן זבארה מתייחד לנושא זה "בתי הנפש"השיר . הפנימיים

 דוגמה 33.אופני תפקודםפירוט  הגוף תוך איברימראה  לתיאורועד  32 ,על כוחותיה הנפש

סברו באותם לפיה  רפואית תורה מדובר על. "מת הפרצוףחכ" היא, שונה לתיאור הגוף

קרים בתורה זו מפורשים יע. לפי תווי פניו, תכונותיו ואופיו, ניתן לאבחן אדםימים כי 

-הרופא בה, כחלק אינטגרלי בעלילהונשזרים  34,לאבן זבארה ספר שעשועיםבבהרחבה 

פניו לגבי  מראה תוויבפגישתו הראשונה עמו ומסיק מ הנטש הגיבור מביט בדמות עינן

 35.טיבו הרע

מתחום לתופעות והתנהגויות הלקוחות  סבריםה כולל שלישי של מידע סוג

מת בפי ומוצגים בדרך של שאלה המושֹ, ההסברים שכיחים ביצירות הפרוזה. הרפואה

וכוללים תופעות  הנושאים מגוונים. ותשובה הבאה מפי דמות אחרת, דמות אחת

 יםמתמיהתופעות ודרכי התנהגות גם  כמו 36,התנהגותוי אופנכלליות בגוף האדם ו

                                                             
ולרחוץ פעם , להמתין שמונה שעות בין ארוחות, להקפיד על שמונה שעות שינהנאמר כי יש  29

  ( 12-12, 12, 12-34, 33 :י"תש, פלקירה) .בעשרה ימים
 11-34: ב"תשנ, יצחקי 30
 99-11 :י"תש, פלקירה 31
32

 הרעיון, הדמיוןוכן  .האל שבח את למלל והיכולת הטוב ידיעת, האמת, והחכמה השכל 
, לראות לו המאפשרים, האדם חושי הם נוספים כוחות. מהבהמה האדם מותר בהם, והזיכרון

 .טעמים תשעה בין ולהבחין למוש, להריח, לשמוע
, ושטוה, הנשימה קנה, יםהשיני, הגידים: הם, אותם מתאר זבארה בשיר זה האיברים 33

 בכליות, בעורקים הדם את מתאר עוד הוא. והכבד המעיים, (הקיבה)האצטומכא , הריאות
 ומסיים; והמבושים הטחול, שבמעיים" המאכל מותר"ו, השתן את, (השתן בשלפוחית) ובבועה
 להצליח לרופאים המאפשר והדופק העורקים, בו השוכנות התכונות על הלב בתיאור

 31-31: י"תש, פלקירה; 322-329, 321: ה"תרפ, זבארה .במלאכתם
א "פרק י, "שער בהכרת הפרצוף"המספר מייחס זאת לאפלטון אך לפי ישראל דוידזון מדובר ב 34

 2הערה  32-31; סד: ה"תרפ, זבארה .המיוחס לאריסטו סוד הסודותמספר 
35

 שוקעות שעיניו ומי/ , כזבים ומרבה ונמהר ממהר הוא/  להבים פני שפניו מי כל": למשל 
/  השיער רבות עיניו שגבות ומי/ , תחבולות ובעל ומתנכל ערום הוא/  מבוהלות ולהביט ולראות

 ואיש אף בעל הוא/  ורחבים גדולים ונקביו דק אפו שקצת ומי/ , וצער יגון בעל והוא כבד דברו
 ומי/ , וענייניו דבריו בכל מאוד רגז הוא/  פניו פאת אל נוטה עגול שמצחו ומי/ , וריבים מדון

 (12-31: ה"תרפ, בארהז) .ועוד" מריבות ובעל הטבעים ורע משוגע הוא ועבות גדולות ששפתיו
36

 הדבר להיות ראוי והיה, מועט שדמו מי וישמן, הרבה שדמו מי שירזה הסבה מה" למשל 
 הלב עורקי יצמחו למה" ;"?בבועתם ובגדולים, בקטנים בכליות לאבן תולד למה"; "?בהיפך
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שאלות  38.ין מיוחד יש בשאלות מתחום העיבור והלידהעני 37.יםואפילו פיקנטי

דרכי הבראת החולה באמצעות בלעבודת הרופא במלאכת האבחון וספציפיות נוגעות 

לכל  לאכן מפורש כי  39.רפואות וסימני השתן, הקזת דם, דופק ,הסברים בנושאי ליחות

 40,את שהוא אמור לדעתלא רק שלא כל רופא בקי ויודע  ,ועל כל פנים, שאלה יש תשובה

הסברים  41.אלא שאפילו הטוב ברופאים נותר חסר מענה נוכח מעשי האל בבריאה

 וברפואת לעצמו ביחס, לרופא ראוי ושאינו הראוי ההתנהגות נוספים נוגעים לאופן

 43.הראויים מהם יש ללמוד רפואהכן קיימות הפניות לספרים  42.חוליו

הרפואה בימי הידע של משקף את , כל המידע הרפואי הכלול בטקסטים לעיל

 יוונים רופאים בכתבי בפרט, העתיק מהעולם שהועבר ידע על הביניים שהתבסס

, בכתביהם(. לערך לספירה 132-314) וגלנוס( הספירה לפני 112-912) היפוקרטס כדוגמת

 תארבע והם תאוריה שקשרה בין הגוף האנושי לבין כוחות טבעייםהעמידו רופאים אלו 

, באמצעות תכונות של קור ,להבנתם ,השתקפוש( אדמהו אש ,מים ,אוויר)היסודות 

פו של בגו הנמצאות  44ארבע ליחות ביולוגיות מולדותשניתן לאתרם ב, חום ויובש, לחות

 ו שלקובע את אופי יחותהל רופאים דאז סברו כי תמהילה .כל אדם במינונים שונים

ולפיכך את )כי ניתן לשמר את איזון הליחות , כן סברו. ומשפיע על בריאותו האדם

. היציאות והרגשות, המשגל, ההתעמלות, השינה, באמצעות הסדרת התזונה( הבריאות

                                                                                                                                                
 מזונות עיכול ושאלות לגבי (נא-נ: ד"תרפ, פלקירה" )?הימיני מן ולא השמאלי מחללו

 (339: ה"תרפ ,זבארה ;נ-מט :ד"תרפ ,פלקירה) .מסוימים
 את האדם כשיפתח למה" ;"?מתוקות השמחה ודמעות מלוחות היגון דמעות מה מפני: "כגון 37

  ;"?קר הרוח יהיה, ויפח פיו את יסגור ואם, חם הרוח אותו יהיה הרוח את ממנו ויוציא פיו
 ייגע לא כשירד אבל, עלייתו עליו ותכבד וייעף ייגע, גבוה מקום אל האדם כשיעלה מדוע"

 וכאשר, ראשו את יכניע יודע שאינו בדבר האדם יחשוב כאשר מדוע" ;"?ירידתו עליו ותקל
" ?הגדול האיש מן יותר הקטון הנער יאכל מדוע" ;"?יגביהנו – ושכח שידע בדבר יחשוב
 ואם, כורחו בעל זרע שכבת ממנו תצא, אשה עם שישכב החולם יחלום כאשר למה: "ואפילו
 ומוצאו, ממנו חדוד ויותר, הזרע מן רב והשתן? דבר ממנו יצא לא רגליו מסיך הוא כי יחלום
 (332-323: ה"תרפ, זבארה) .ועוד, "?קרוב

 יולדת תחילה מזריע איש, זכר יולדת להיתח מזרעת אשה' חכמים אמרו למה: "למשל 38
 בשביעי הנולד ויחיה, בשמיני הנולד יחיה לא למה"; (331-331: ה"תרפ, זבארה)" '?נקבה

 (נב: ד"תרפ ,פלקירה" )?שלשה העובר המקיפים הקרומות היו למה" "?ובתשיעי
, הפלקיר ;313-312, 339 ,41-42: ה"תרפ, זבארה; 321-322 ,11-12: ב"תשע, אבן חסדאי 39

 נא-נ, לח: ד"תרפ ,פלקירה; 23-92: י"תש
40

וכולן נותרות , הגיבור מציג שאלות לבדיקת בקיאותו של עינן ברפואהספר שעשועים בפרק י ב 
 (311-331: ה"תרפ, זבארה) .ללא מענה

הרופא אליו פונה המבקש מסמל את הרופא האידיאלי . המבקש ספרב בפרט בולט זה דבר 41
, לרופא המבקש מציג אותה 31-ה השאלה. שם ובעל מומחה, אבנמצ ביותר הטוב: המצוי
, הלב – תאמר אם כי? תחילה נולד מהאברים איזה: "ולדוה והיווצרות הגוף לפעילות נוגעת
". ?הלב חום בלא המזון התבשל היאך, הכבד – תאמר ואם? ואיצטומכא כבד בלא ניזון היאך

 המבקש את מביאה ידו אזלת(. נג-נב: ד"תרפד, פלקירה" )ידעתי לא" הרופא משיב כך על
 מעשה את תדע לא ככה, המלאה בבטן בעצמים החיים דרך מה יודע אינך כאשר" למסקנה
 (נג: ד"תרפ, פלקירה) ."האלהים

 תאוותו אחר להיות לרופא יאות לא כן/ , זֹוֶנה להיות לשופט יאות לא כאשר: ואמרו" :למשל 42
 לשמור משכיל לרופא יאות כן-ועל, הדרך כמו חוליוה, לאורח כצידה לחולה העוצמה"; "פונה
 ;22: ה"תרפ, זבארה) ."תכליתו אל החולי בא טרם עצמתו תאבד שלא בעבור, החולה כוח

 (31: י"תש, פלקירה
43

 מז: ד"תרפ ,פלקירה 
44

 היא - צהובה; (הביניים ימי בלשון "בלגם") הריר-הכיח היא - לבנה; הדם היא - אדומה 
 .המלנכוליה היא - שחורה ;המרה



ר  נג י לת אט י  א

11 

 

רופאים אבחנו את החולה ה, של הפרת האיזון בין הליחותמצב קרי , במקרה של חולי

גורמים כן ו, הרגליו, באמצעות בדיקת מזונותיוו, מראה השתן, ופקבאמצעות בדיקת הד

תפקידו המרכזי של הרופא . שעות היום ואפילו מצב הכוכבים, עונת השנה, אקליםמו כ

או הוספת ליחות חסרות לגוף , היה לאזן את הליחות באמצעות הקזת ליחות עודפות

במה יש : רת אורח החייםובעיקר הנחיות קפדניות להסד, תרופות, ידי מזונות-על

שראה בכל חולי אות , כן נפוץ היה הטיפול הדתי 45.במה להמעיט וממה להימנע, להרבות

 .םקמיעות וקסמי, לחשיםבטיפול , לחטא וחתר להבריאו באמצעות תפילות וצומות

 הזמן-קהל הקוראים ופשר הכתיבה על רפואה בספרות בת.  ג

לנושא  נושא הרפואה הפך לראשונה 31-במאמר זה עולה כי במהלך המאה המהעיון 

עמדו נושאים מתחום הרפואה . שנכתבה בעברית מקובל ביצירות של ספרות יפה

. במרכזם של שירים לימודיים ונארגו לתוך עלילות משעשעות בספרות הפרוזה החרוזה

ידע רפואי מגוון ועושר הסברים רפואיים , בתכניהם נכללו הנחיות לאורח חיים בריא

, (ולא פרקטית)רמיזה ספרותית מהחל : וכל זאת במנעד רחב, ת ולדרכי התנהגותלתופעו

, רחב-כללי: וכלה במינים שונים של ידע, דרך המלצות יישומיות ועצות מעשיות ממש

לעתים , רפואה בימי הבינייםתורת הלכל זאת בהתאם  .מדעי-היתולי וספציפי-פיקנטי

 הידעמשמשים כפופוליזטורים של כאשר היוצרים , בהתבסס על כתבים רפואיים

 .ומסייעים בהבאתו ובהנגשתו לקהלם, הרפואי

 - סוגות השונותהכתיבה במה ניתן להסיק לגביו מ? קהל קוראיםאותו מי היה 

מה מלמדים ענייני ? וסיפורת פרוזה חרוזה, טכני לימודי שיר, שיר לימודי ספרותי

, ככל הנראה, ואשר אותםים קהל הקורא בפני סהרפואה אותם בחרו היוצרים לפרו

 ?מה ניתן להניח ממנעד המטרות הרחב ?העדיף לקרוא

ובפרט ביחס ליצירה , ציסטיתדומני כי חרף מגבלותיה של הביקורת ההיסטורי

י של ודאות כי מדובר בקהל יהוד רבהניתן להניח במידה , שנכתבה לפני שנים כה רבות

ורצה להרחיב ידיעותיו ת הרפואה שככל הנראה היה מודע לחשיבו, תאב ידעמשכיל ו

כדי להיטיב י יישומ-בין אם לצורך עצמיו, בחברה להפגינןבין אם במטרה  – לגביה

כן ניתן לשער כי . רפואהפרח ככרופא או  הרחבת הידעל גם לעתים ו, לשמור על בריאותו

בחר להרחיב השכלתו הרפואית דווקא באמצעות  שהרי, מדובר היה בקהל שוחר תרבות

, אופן הצגתועל פני  להסיק שקהל זה ביכר את המידעאפשר , מן הצד השני. ות יפהספר

בשעות או כאמצעי לשעשוע המסייע לזיכרון ככלי , תפס את הספרות באופן תועלתיו

אף אולי ש, זרה הניח שהיה זה קהל שהכיר ספרות יפההרחיק ולעוד אפשר ל. הפנאי

אימו עבורו יצירות בסוגת השירה ועל כן הכותבים הת, קרא בה בלשונות המקור

 .שירים וסיפוריםעבורו  ותרגמו, האירופאיתהלימודית 

, חברתיים, ספרותיים-אלמנטים חוץזיהוי אלו מוצאות את אישושן ב הנחות

, 31-על נושא הרפואה לראשונה במאה העצם הכתיבה את , כך. תרבותיים והיסטוריים

 תור"ב. הספרות נכתבה וב והתרבותי החברתי במרחב בשוניבמידה רבה ניתן לתלות 
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, לנדיבים שנועדה חצרנית שירה הייתה העברית הספרות יצירת עיקר, "הראשון הזהב

 תרבות של ולסוגות למיניו לשבח בעיקר ספרותי ביטוי נתנה ואשר, הגבוה המעמד בניול

 והתמעטה החצרני החיים אורח השתנה, זאת לעומת, "השני הזהב תור"ב. הפנאי

 כעת הפנה, יותר ורחב חדש יעד קהל לחפש שנאלץ, היוצר. באמנויות נדיביםה תמיכת

, כלל היעד בקהל השינוי. שונים בורגניים מקצועותעלי ולב העם לפשוטי גם יצירתו את

הנחשבים  נושאים מהם, הספרותית ליצירה חדשים נושאים הכנסת אף, הדברים מטבע

 בצורה הוצג אשר רחב מדעי ידע ומהם, יוםמהיו מחיי הלקוחים נושאים מהם, נמוכים

. דעת וצמא סקרן קהל של הכללית ולהשכלתו להנאתו, ומקושטת עממית, פשוטה

 הדידקטית ובספרות 31-ה המאה של האירופי ברנסנס השתלב קוראים להשכיל הרצון

  .הנצרות עמי של רנקולריותוהו בלשונות עת באותה שנכתבה

אפשר אולי לייחס לעלייה הגדולה במספרם  סיבה שנייה לריבוי הכתיבה בנושא

את מקצוע הרפואה מאז ומתמיד יהודים החשיבו . של רופאים יהודים באותה עת

יש לומר , עם זאת 47.הם עסקו בו בארצות האסלאם והנצרותמורבים  46,כמקצוע מכובד

 ארצות שלטון תחת 3122-ל 3122 השנים בין מיוחד באופן עלתה המקצוע של קרנוש

 ולבני לפאודלים אז עד שמורה ייתהשה, רפואי מקצועי לטיפול הזכות כאשר ,הנצרות

 התנגדה הכנסייה, בבד בד 48.חברהב מעמדותה כל לבני ניתנה, בלבד האצולה מעמד

 הצדקה מתחום הרפואי הטיפול באותה עת את הוציאה ואף 49,ברפואה חבריה לעיסוק

 50.ועניין דבר לכל והשירותים ותהסחור משוק חלקכה פרופסיה זו להפ לפיכך .הנוצרית

 ביותר לנפוץ הפך והמקצוע, לרופאים שאינם נוצרים רב ביקוש התעורר 31-ה המאהמ

היה מניינם מסוימות בעת הנדונה  תקופותב .בריבית ההלוואה לצד, יהודים בקרב

 שמבחינה העובדה חרף וזאת) הכללית באוכלוסייה מהרופאים 22%-מ למעלה

  51.(הגדולות בערים 2%-2%-וכ, וכלוסייהבא בלבד אחד אחוז דיםהיוו היהו דמוגרפית

ובו מצופה היה כי , בו רבים מהמשכילים היהודים היו רופאים, במרחב תרבותי

מקצועית וספרות -רופאים היו קהל יעד שצרך ספרותנמצא כי , המשכיל יקרא ספרות

ואך טבעי  52,יפהרופאים יהודים לא מעטים אף שלחו ידם בכתיבת ספרות . כאחד יפה

ספרות שהוקדשו לנושאי  ההשערה כי יצירות .הבנותיהם בתחוםאת בצו בה ישהם ש

יהודים פרחי רפואה רפואה נכתבו מראש לשעשוע רופאים יהודים או אפילו להשכלת 

הייתה לימוד עצמי לרכישת ידע רפואי דרך נפוצה שמקבלת אישוש בעובדה  ,לרפואה

                                                             
 13-12: ט"תשס ,וייס 46
47

 1231 ,מזור; 14-12: שם 
48

 Shatzmiller, 1994: 2-4 
49

 32-2 :שם 
50

 2: שם 
 שם: שם 51
, קורדובה)משוררים כחסדאי אבן שפרוט ניתן להוסיף  ,שנזכר במאמר זה יוסף אבן זבארהעל  52

הוצא להורג , מיורקה)משה רימוס , (3393, ישראל – 3212, טולדו)יהודה הלוי , (412–432
יצחק אבן כסופרים וכן , (בערך בגין עלילה כי הרעיל נוצרים בתרופותיו 3912-בסיציליה ב

 (.3199גואדלחרה )סהולה 
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נאסר עליהם לרכוש שכן  ,הרופאים היהודים ט בקרבובפר 53,באמצעות קריאת טקסטים

, הקריאה אף הייתה הדרך הנגישה לקהל המשכיל הרחב 54.השכלה אוניברסיטאית

 55.בימים בהם הדבר נחשב כידע נחוץ לכל אדם, הבנה בסיסית ברפואהלרכוש שרצה 

 רשימת מקורות

ההוצאה : אביב-תל. (אטינגר' מהדורת א) בן המלך והנזיר(. ב"תשע)' א, אבן חסדאי
 .ש חיים רובין"לאור ע

ספר ליקוטי הפרדס  .רפואות הגוויה להחכם רבנו יהודה חריזי(. 3211) 'י, אלחריזי
 (. גרסה אלקטרונית) .לבוב(. 323-391) ל"שחיבר הנשר הגדול רבינו שלמה זצ

 .לובלין. ענין רפואת הגווייה(. ז"שית)' י, אלחריזי

. הביניים בימי בספרד העברית בספרות הסאטירה בראי הרופא(. 3441)' י, דישון
 .11-11 ,27-26 ,אפיריון

: רעננה. אסכולות בנות זמננו :תורת הספרות והתרבות(. ו"תשס)' ח, הרציג
 .האוניברסיטה הפתוחה

בין ספרד המוסלמית לספרד  –רופאים יהודים בימי הביניים (. ט"תשס)' י, וייס
 .11-4 ,יז ,מאעה'ג. הנוצרית

 .(דוידסון' מהדורת י) יוסף בן מאיר בן זבארה' ספר שעשועים לר .(ה"תרפ)' י, זבארה
 .אשכול: ברלין

נושקים  –היסטוריה וביבליוגרפיה  –טיולים במקום שהמציאות והספר (. י"תש)' י, זנה
דפוס : פילדלפיה( רלה-רט) חלק עברי מארכס' ספר היובל לכבוד א. זה את זה

 .איגוד הדפוס היהודי

 .11-3 ,ח ,תהודה. ע"מגמות דידקטיות בשירת החול של ראב(. ב"תשנ)' מ, ייצחק

מהלכה  –המפגש בין הספרות לרפואה (. 1222)ואחרים ' מ, קאפמן', ל, אונגר', ח, כרכבי
 .121-122, (ד)747 ,הרפואה. למעשה

 .24-21 ,44 ,סגולה. חלומה של כל אם יהודייה(. 1231)' א, מזור

 ספר בן .ספר הנמצא להרב הגדול רבנו משה בן מימון(. א"תרי( )מהדיר)א "ג, פאלק
גרסה  .ל"ץ זצ"ה דוד פרופס כ"דפוס אלמנת המנוח ב: אמסטרדם, גרני

 . א"תשל ,קדם: ירושלים .אלקטרונית

 .טרקלין: ורשה. ספר המבקש(. ד"תרפ)ט "ש, פלקירה

בתי , גוף הבריא בתי הנהגת –רבי שם טוב בן יוסף אבן פלקירא (. י"תש) ט"ש, פלקירה
 .מחברות לספרות: אביב-תל. (מונטנר' מהדורת ז) הנהגת הנפש

בעריכת ) צרפת ובדרום הנוצרית בספרד העברית השירה תולדות(. ז"תשנ)' ח, שירמן
 .צבי בן ומכון מאגנס: ירושלים. (פליישר' והשלמת ע

                                                             
53

 Leiser, 1983: 48-59 ורא, על דרכי לימוד הרפואה בחברות המוסלמיות בימי הביניים 
 Gracia-Ballester, 1996: 13: בעולם הנצרותו

 12: ט"תשס, וייס 54
55
 Lindberg, 2010: 330  
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