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Medical Encyclopedia of Moses Maimonides
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 Thanatophobia







Moses Maimonides' Treatise on the Causes of Symptoms

Rosner, ibid, note 9, p154
[crisis]
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The Medical Legacy of Maimonides
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Food supplements
Food additives

http www ncbi nlm nih gov pubmed term vitamin C





פרופ' חיים גמליאל הינו 
חוקר סרטן שזכה בפרסים 

בינלאומיים על מחקריו ועל 
הישגיו. סיים בהצטיינות את 

לימודי הדוקטורט במדעי 
הרפואה בביה"ס לרפואה של 

האוניברסיטה העברית ו'הדסה', 
ירושלים.

בין השנים 1976-84 שימש 
כמנהל 'היחידה למיקרוסקופיה 

אלקטרונית סורקת' )מא"ס(, 
במכון שרת לאונקולוגיה, המרכז 
הרפואי הדסה, ירושלים. המציא 
ושכלל שיטות ייחודיות לאבחון 

מוקדם ביותר ונקודתי של 
תאים ממאירים ומחלות סרטן 

באמצעות המא"ס. 

בשנים 1984-5 השלים את 
הפוסט-דוקטורט במחלקה 
להמטולוגיה / אונקולוגיה, 

ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת 
שיקגו, אילינוי, ארה"ב. בשנים 

1988-92 שימש פרופסור חבר 
ומנהל 'המרכז לאימונולוגיה 
של תאים סרטניים', בביה"ס 

לרפואה של אוניב' שיקגו. 
בשנים אלו רכש ניסיון רב 

בתזונה קלינית ואונקולוגית.

בשנים 1992-6 שימש פרופסור 
מן המניין ומנהל 'המרכז 

למחקר ומיחשוב בביו-רפואה', 
באוניב' שיקגו. במסגרת זו קיים 

גם את מחקריו העצמאיים 
על 'תזונה אונקולוגית 

אינטגרטיבית' ועל 'רפואת 
הרמב"ם'. פרסם למעלה מ-100 

מאמרים ומחקרים במיטב 
הספרות המדעית העולמית 

ושימש כמבקר מדעי של 
עיתוני מחקר ורפואה שונים.

מאז חזרתו ארצה, הוא משמש 
מרצה באוניברסיטאות 

ובמכללות שונות ופועל להנחלת 
שיטת הרמ"ת )רפואה מונעת 
תכליתית( שפיתח, זאת מתוך 
שאיפה להנחיל את הידע הזה 
 לציבור כולו. ייסד את 'רות"ם -

מכוני מחקר' לקידום שיטת 
הרמ"ת בישראל ועומד בראשם. 

חיבור מקיף זה מהווה מאגר תמציתי, מעודכן, נהיר ורב-תכליתי של מגוון מחקרים 
והרצאותיו  מחקריו  לרבות  אלו,  ימים  לעצם  עד  הרמב"ם  רפואת  בנושא  שנעשו 

של פרופ' חיים גמליאל ב-30 השנים האחרונות. 

דרך  פריצת  מציג  הרמב"ם',  לרפואת  'התנ"ך  אותו  המכנים  שיש  זה,  ספר 
הנפש'  'כוחות  שתורת  וקובע  הרמב"ם,  של  הייחודית  הגוף-נפש  רפואת  בחקר 
תיאוריית  )כמו  זמננו  בנות  פסיכולוגיות  תיאוריות  הקדימה  הרמב"ם  של 
'האינטליגנציות המרובות' ותיאוריית 'האינטליגנציה הרגשית'( והיא כוללת רבדי 

אינטליגנציה מעשיים יותר לטיפול ושיפור. 

של  הייחודית  אישיותו  את  המשקפת  וקולחת,  פשוטה  בשפה  כתוב  הספר 
ומיועד  והכללי,  היהודי  הספרים  ארון  את  מעשיר  הספר  גמליאל.  חיים  פרופ' 
לחוקרים, לסטודנטים ולכל הרוצים לרכוש ידע בתחום בריאות הגוף-נפש, על פי 

מורשת הרמב"ם, אחד ההוגים המרשימים ביותר בהיסטוריה האנושית.

יישום המידע התזונתי-בריאותי, כפי שהוא מוצג בסמכותיות מקצועית אך ברוב 
חן, בספר נדיר זה, עשוי למנוע התפתחות מחלות עתידיות ולסייע בהקלת בעיות 
בריאות קיימות בדרך טבעית הנתמכת ע"י קידמת המדע בשילוב מיטבי עם חכמת 

הרמב"ם והמלצותיו בכתביו.

שבעת שערי הספר מביאים בפני הקורא הישראלי, לראשונה:

סקירה תמציתית, בטבלה כרונולוגית, של תולדות חיי הרמב"ם, כתביו, אירועים 
ואישים שהשפיעו על הגותו, לצד סקירת עשרת ספרי הרפואה המיוחסים לו. 

הרמב"ם  של  הייחודית  ההוליסטית  הגוף-נפש  רפואת  על  חדשנית  תצפית 
והזיקות בינה לבין תורת 'כוחות הנפש' ותיאוריית 'האינטליגנציות המרובות'.

ריכוז אנציקלופדי של מרכיבי 'הרפואה המונעת התכליתית' בכתבי הרמב"ם, תוך 
אימוץ גישות טיפוליות יעילות ושלילת גישות טיפוליות שאבד עליהן הכלח. 

בחינה מדעית ביקורתית של עקרונות התזונה של הרמב"ם כפי שסוכמו ב'הלכות 
דעות', תוך התייחסות למידת הרלוונטיות שלהם ברפואה המודרנית. 

ו'תשובות  הבריאות'  'הנהגת  הרמב"ם,  של  האחרונים  הרפואיים  חיבוריו  ניסוח 
רפואיות', בגירסה עברית מודרנית ומובנת לכל.

הפעילויות  פירוט  תוך  הרמב"ם,  של  המרפא  מצמחי  ומייצג  נרחב  מדגם  הצגת 
הרפואיות המוכחות שלהם, על פי המדע בן זמננו, בהשוואה לפעילויות הרפואיות 

שיוחסו להם ע"י הרמב"ם וקודמיו.








 

  










 

רפואת הגוף-נפש של הרמב"ם זוכה בעת האחרונה 
לתחייה מחודשת. 

יותר ויותר רופאים ומטפלים מגלים את תורת הבריאות 
והרפואה של הרופא, המדען והפילוסוף היהודי, מן 
החשובים ביותר בהיסטוריה, ומצטטים את כתביו.

האם כתביו של הרופא בן המאה ה-12 יכולים לקדם את 
בריאותנו, בני המאה ה-21?

האם עמדות הרמב"ם בתחומי התזונה, הבריאות 
והרפואה רלוונטיות לזמננו?

פרופ' חיים גמליאל, חוקר סרטן ומומחה למדעי 
הרפואה, בוחן את כתביו של הרמב"ם בכלים המדעיים 

של המאה ה-21 והוא סבור שכן !
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