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מדֵוי מצרים 
 

בדברים ז' טו' מובאת הבטחה אלוהית: 'והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר 
ידעת'. כיוצא בכך כתוב (שמ' טו כו): 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' 
רפאך'. כלומר, יש מחלות או 'מדוים' המצויים במצרים, אך לא בארץ-ישראל, והשאלה 
הנשאלת, האם ניתן לדעת מה הן מחלות אלו, או: מהו משמעותו של הצירוף הלשוני 'מדוי 

מצרים', והאם ניתן להסביר זאת על פי הידע ההיסטורי-רפואי? 
בהיסטוריה הרפואית ידועים לא מעט מקרים של מחלות המכונות על שם אזורים גיאוגראפיים.1 
כבר בקורפוס ההיפוקראטי, וליתר דיוק, בחיבור 'על אווירים, מימות ומקומות' מושם דגש רב 
על הקשר בין בני עם מסוים, לבין המקום הגיאוגראפי ותנאי חייו המיוחדים לו לבין המחלות 
המיוחדות לאותו עם.2 המחבר של חיבור זה – ורבים סבורים כי היה זה היפוקראטס בעצמו – 
קושר את האקלים, הרוחות והמים במקומות מוגדרים עם התושבים במקום (ואף עם בעלי 
החיים הגדלים שם), על מנת להסביר את השוני שבין העמים השונים, גישה אשר רווחה גם 
בימי הביניים.3 המחבר אינו מסתפק רק בהסתכלותו על המחלות, אלא אף מֵעבר לכך: לדעתו, 
למשל האסיאתים חלושים (פרק יא), והאירופאים יותר אמיצים מהאסיאתים (פרק כג). 'תכונות' 
העמים, לפי השקפה זו, הם פועל יוצא (והכרחי) מבחינתו של הרופא הראשון שעסק לא רק 
ברפואה אלא גם באתנוגרפיה. המחבר אף התייחס למיוחד שבמחלות של המצרים והלובים, 

אלא שדווקא קטע זה (פרק יב) נשמט בטעות במהלך אלפי שנות העתקה. 
תפישה רפואית זו הקושרת מקום גיאוגראפי עם מחלות מסוימות קיימת גם היום, מבחינה 
מסוימת, ברפואה המודרנית, כגון התייחסות מיוחדת למחלות בארצות העולם השלישי, או 
ההמלצה בדבר הצורך בחיסונים מיוחדים למי שנוסע לכל מיני מקומות 'אקזוטיים'. כלומר, 
יצירת קשר בין מחלות לבין כינוי גיאוגראפי-חברתי, קביעה המושתתת על המצב הקיים לפיו 

                                                 
הדיון להלן מהווה נספח בלבד למאמרי 'על המחלות הקדושות' האמור לראות אור בכתב העת קורות. 

1 אפשר כי הרעיון קיים כבר בכתוב (דב' כט כא): 'וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשר חלה ה' בה', 

אך המשכו של המקרא 'גפרית ומלח', וכו' מלמד על תכונות הארץ במשמעות החקלאית, ולא במשמעות 
אפידמיולוגית. 

 W. H. S. Jones (ed.), Hippocrates, I (LCL), London – New York, 1923, pp. 65-137. 2

3 החיבור 'על אווירים, מימות ומקומות' השפיע רבות על המחשבה היהודית בימי הביניים (ואולי אף קודם 

לכן), ראה: א' אלטמן, 'תורת האקלימים לר' יהודה הלוי', מלילה, א (תש"ד), עמ' 17-1; א' מלמד, 
'ארץ-ישראל והתיאוריה האקלימית במחשבה היהודית', מ' חלמיש, א' רביצקי (עורכים), ארץ-ישראל בהגות 
 Stephen Newmyer, ‘Climate and Health: Classical ;78-52 'היהודית בימי-הביניים, ירושלים תשנ"א, עמ
 and Talmudic Perspectives’, JUDAISM, 33/132 (1984), pp. 426-438; idem. ‘Talmudic Medicine and

 Greek Sources’, KOROT, 9/1-2 (1985), pp. 34-57.
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יש מחלות שאינן מצויות בארצות ה'מערביות'. יתר על כן, בתולדות הרפואה מוכרות מחלות 
נוספות שזוהו, ולו בתקופה מסוימת עם אזור גיאוגראפי, כגון העגבת שכונתה על ידי 
האיטלקים: 'אבעבועות צרפתיות', בעוד שהצרפתים קראו לה בשם 'המחלה הנפוליטאנית'.4 
ואכן עד היום מוזכרות לעתים מחלות שמוצמד להן כינוי בשם גיאוגראפי, ובמחקר המודרני 
מהרהרים מידי פעם במקורה הגיאוגראפי של מחלה זו או אחרת. לאור זאת יש לשאול שנית, 

מה משמעות השם 'מדוי מצרים'? 
למעשה, השורש של 'מדוי' (בדב' כח ס: 'מדוה') - בין אם הוא 'דוי' או 'דוה'- מייצג כאב וחולי 
במשמעות רחבה וכללית, כפי שניתן לראות בדברי ישעיה בן אמוץ (א ה): 'כל ראש לחלי וכל 
לבב דוי'. כלומר, לא מדובר כאן במחלה מסוימת, כי אם באוסף של כל מיני מחלות, שהקשר 

הישיר ביניהן הוא שהן מצערות את האדם ומיוחסות לארץ מצרים. 
לעומת זאת, בין הקללות המובאות בפרשת כי-תבוא (דב' כח כז), נזכר מפורש 'שחין מצרים', 
כלומר, אין כאן תיאור כללי של מחלת השחין, כי אם של 'שחין מצרים', שככל הנראה ניתן 
לומר עליה שהיא תת-סוג של המחלה הקרויה שחין, אלא שהיה בה משהו מיוחד, שייחד מחלה 
זו לרעה, כגון המתואר שם (דב' כח לה): 'יככה ה' בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא 
תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך'. לאמור, אפשר ששחין מצרים היה סוג מסוים של מחלה, 
מחלה הנבדלת בסימפטומים אשר נראו רע באופן מיוחד. אם כך, הרי ש'שחין-מצרים' הינו 
מקרה פרטי של 'מדוי-מצרים'. כזכור, נקשר השחין עם מצרים באחת המכות שנענשו בה 
המצרים, ואם כך, נראה שהתיאור הספרותי מייצג את המציאות ההיסטורית, לפיה סבלו תושבי 
מצרים משחין (זאת נוסף לעובדה שלא כתוב כי הם נרפאו מן המחלה).5 בהקשר זה ראוי לציין, 
כי התנאים זיהו את ה'יֶלֶפת' המקראית עם 'חזזית מצרית',6 ורש"י, הן בפירושו לתורה והן 
בפירושו על התלמוד, פירש שמדובר בסוג של שחין. לאמור, בתורה ובספרות התנאים מוזכרות 
שתי מחלות שונות המכונות על שם ארץ-מוצאן: מצרים, והפרשנות מזהה את האחת בשנייה 
(בחפיפה חלקית, אף כי אין בכך הכרח). כזכור, נענש פרעה בעונש אלוהי ולקה ב'נגעים 
גדולים' על דבר שרי אשת אברם (בר' יב יז), וככל הנראה אף כאן מדובר במחלת עור כלשהי, 
ולכאורה לא נותר אלא להבהיר באלו מחלות מדובר. ואולם כיוון שאי אפשר לדון כאן בשחין 
המקראי בכלל ובשחין מצרים בפרט ללא דיון כולל בכל מחלות העור המקראיות, לא ייאמר 
אלא שיש בכך לפחות שלוש דעות: האחת הרואה בשחין זיהום עורי כלשהו, השנייה רואה 

בשחין מחלת עור מסוג נגעי הצרעת, והשלישית רואה בשחין את אחת הצורות של העגבת.7  
 

ברם, גם אם שחין-מצרים היא אחת ממדוי-מצרים, נותרה על כנה השאלה, האם מדובר במחלה 
המיוחדת למצרים (אנדמית), וכך יש לבאר את שמה, או שמדובר בעניין אחר, וממילא יש לבאר 

את השם כנובע מסיבה אחרת. 
דומה כי האופי האנדמי של המחלות אינו ניתן להכחשה מצד אחד, אלא שהוא קשה להוכחה, 
מצד שני. ראשית יש לציין, כי תושבי מצרים היו חשופים למחלות בשל קשרי מסחר ותרבות עם 
יושבי הים-התיכון מחד-גיסא, ועם יושבי אסיה הודו ואפריקה מאידך גיסא, ועוד מזמנים 

                                                 
 .Ralph H. Major, Classic Descriptions of Disease, 3rd ed., 5th Printing, Springfield, Illinois, Charles 4

 C. Thomas, 1959, pp. 15-16.
5 בתיאור מחלת השחין (שמ' ט ח-יא), כתוב: 'כי היה השחין בחרטמים ובכל מצרים', אך לא כתוב כי הם מתו 

או נרפאו. יוספוס פלאביוס (קדמוניות היהודים ב,יד,ד, תרגם: א' שליט, ירושלים-תל-אביב תשל"ו, עמ' 67), 
בתארו את מכות מצרים, הרי שהוא – בטעות! – הפך את שתי המכות של המחלות למכה אחת, ומוסיף: 'כי 
גופיהם של המצרים נפחו באופן נורא, ומעיהם נשחתו, וחלק גדול מהם מתו בדרך זו'. תיאור זה, ככל הנראה, 
מתייחס לֶּדֶבר, ולא לשחין, ונמצא שהשחין חסר מן הספר. עם זאת, בהקשר זה יצוין, כי על פי הכתוב המקראי 
לא מתו המצרים אלא במכת הברד (באופן אקראי, שמ' ט יט), ובמכת בכורות. נראה כי במכוון הכתוב 
המקראי אינו מתייחס למותם של המצרים לפני כן, וזאת בשל האופי ההולך ומתעצם של המכות. ברם, בעלי 
האגדה שלא חשו לכך, וכמוהם גם יוספוס, נקטו דרך של דראמטיזאציה, לפיה מתו המצרים גם במכות 
האחרות, בין אם בפרשם את מכת הערוב כחיות טרף, ובין אם בתוספת המוות המזעזע של הדבר (והיו שראו 
ב'צפרדע' תנין, והתוצאה שווה). אך למותר לדון כאן במגמת הדראמטיזאציה הניכרת בכתביו של יוספוס, 

ולצורך הדיון כאן דיי לעיין בתיאורו את מכת הדם (שם ב,יד,א). 
6 בכורות מא, ע"א; ספרא אמור פרשה ג ופרשה ז. 

 R. R. Willcox, ‘Venereal Disease in the Bible’, British Journal of Venereal Disease, 25 (1949), pp. 7

33-28. לדעתו, 'מדוי-מצרים' מתייחס לעגבת  (על כל צורותיה) בלבד. 
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קדומים (עוד קודם להמצאת הכתיבה).8 לאור זאת קשה לטעון, כי הייתה במצרים מחלה 
האופיינית רק לה, וזאת בשעה שסוחרים, ספנים ואנשי-צבא באו אליה והלכו ממנה לכל קצוות 
תבל של אז.9 מכאן שאפשר לראות את הכינוי 'מדוי מצרים' ככינוי בעל אופי יחסי, רוצה לומר, 
המתאר ראה את המחלה כמצרית, אך אין זה אומר כי אכן מדובר במחלה מצרית בעלת אופי 
אנדמי, אפשר גם שתיאור זה נובע מחוסר התבוננות מספקת בכלל המחלות הארץ-ישראליות 

והמסופוטמיות. 
עם זאת כדאי לציין, שבספרות המצרית העתיקה, מן המאה השש-עשרה שלפני הספירה, ידועים 
שני אזכורים של מחלה המכונה 'המחלה הכנענית' (או: 'המחלה של העם האסייתי'), לערך מן 
השנים 1520 ו- 1350 לפני הספירה.10 מחלה זו על פי תיאורה (גוף משחיר עם נקודות שחורות 
ושתן אדום) זוהתה בידי מפרסם הטקסט עם המגפה השחורה היא המגפה הבובונית, ולכך 
חשיבות לא מעטה בהיכרות המצב האפידמיולוגי בעת העתיקה בכלל, ותולדותיה של המגפה 

השחורה בפרט.11 
כל זאת בא ללמד על האופי היחסי של התיאור: עבור המצרי עשויה מחלה 'חדשה' להיראות 
כמועברת מכנען, בעוד שעבור היהודי עשויה מחלה 'חדשה' להיראות כמגיעה ממצרים (או 
שהוא ביקר שם וראה את החולים בה). על פי הסבר זה, הרי שאין 'מדוי מצרים' אנדמיים 
בהכרח, והכינוי שלהם משקף את תפישתו וניסיונו של הכותב, וזאת מבלי שיוכל החוקר 

המאוחר להסיק מכך ביחס למצב ההיסטורי האמיתי של האפידמיולוגיה המצרית.12 
ברם, אם הגישה הראשונה מגלה ספקנות ביחס ליכולת להגיע לזיהוי של מחלות שהיו אנדמיות, 
ואף התיאור הספרותי כגון 'שחין-מצרים' ייחשב לבלתי משכנע, הרי שניתן להציע גישה אחרת 
המבוססת על הייחוד האפידמיולוגי של מצרים, ובכך לקבוע בצורה יותר ודאית את זיהוין של 
המחלות הכלולות ב'מדוי-מצרים'. ברם, לפני ההיבט האפידמיולוגי יש לשים לב לכך, כי 
מבחינת תולדות הרפואה מייצגת מצרים מקרה נדיר ביותר: לא רק שהידיעות הספרותיות עליה 
מרובות, הן עדויות מבחוץ והן עדויות מהספרות המצרית עצמה, אלא שבשל המגמה לחנוט את 
המתים המשולבת במזג-אוויר יבש המאפשר את שימור הגופות (אף שלא בחניטה), יכול 
החוקר המודרני לקבל נתונים רפואיים על מצרים בעלי בסיס השערה נמוך יחסית, וכתוצאה 
מכך הידע הרפואי על מצרים העתיקה מדהים בהיקפו ובעומקו לאין-שיעור בהשוואה לכל 

התרבויות האחרות בעולם העתיק.  
לאחר סקירה קצרה זו של מקורות המידע על 'מדוי מצרים' ניתן לשוב ולבחון את 
האפידמיולוגיה המייחדת את מצרים. ובכן המיוחד במצרים מבחינה אפידמיולוגית הוא 
שאספקת מי השתייה של תושביה כולם מבוססת על נהר אחד, הוא הנהר המשמש סביבת-חיים 
לחיות רבות כמו גם בהמות, נהר המנקז גם את ההפרשות של כולם, ומספק מים להשקיית שדות 
ולשתייה. כלומר, תרבות החיים המצרית היתה מבוססת על נהר אחד מצד אחד (לשתייה ולביוב 
גם יחד), ועל חקלאות אינטנסיבית שבה נעשה שימוש בבני אדם יחפים ככוח עבודה בשדות, 
מצד שני. תנאים ייחודיים אלו הובילו למחלת בילהרציה וסוגים דומים של 'תולעים', שכמותה 
- בצורתה ובהיקפה - לא הייתה מוכרת במקומות אחרים בעת העתיקה. כזכור, בארץ-ישראל  
עיקר השקיית השדות נעשית על ידי הגשם (חקלאות בעל), ואמות המים בארץ-ישראל 
(חקלאות שלחין) הם מימי בית שני, ולא מימי בית ראשון,13 ומערכת המים לבני אדם לא הייתה 

                                                 
8 ראה: צ' הרמן, עמים, ימים אניות, תל-אביב תשכ"ב. 

9  תיאור מפורט יותר של האפידמיולוגיה המזרח-תיכונית עדיין לא נעשה, וראה עוד במאמרו של גודיק להלן. 

 Hans Goedick, ‘”The Canaanite Illness”’, Studien Zur Altaegyptischen Kultur, 11 (1984), pp. 10

.105-91ההתפרצות הראשונה של המחלה נקשרת עם ההתפרצות הוולקאנית באי תרה, ויש במאמר זה עניינים 
נוספים הראויים לעיון (וניתן היה להוסיף על דיונו את דבריו של יוספוס בספרו נגד אפיון). 

 William H. McNeill, Plagues and Peoples, New York: Anchor Books, 1977 :11 ספר היסוד לעניין זה הוא

12 הפרדוכס בעניין זה נובע מכך שאת המציאות הרפואית המצרית ניתן לברר באמצעות אלפי המומיות שנותרו 

ממצרים העתיקה, אלא שאין מומיות מהתרבויות העתיקות האחרות, ועל כן קשה להשוות את הנתונים ולקבוע 
בוודאות איזו מחלה הייתה אנדמית, ואיזו הייתה 'כלל-עולמית'. 

13 עיין י' פליקס, החקלאות בארץ-ישראל בימי המקרא המשנה והתלמוד, מהדורה שנייה מורחבת, ירושלים 

תש"ן, עמ' 281-269. אמנם, פליקס לא כתב בפירוש כי קיים פער בין ימי בית ראשון לימי בית שני בתחום זה, 
אך המקורות הספרותיים, כמו גם העדויות הארכיאולוגיות בתחום אמות המים, מראים בבירור, כי אם יש 
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קשורה במים לשדות (גם אם בהסתייגות).14 ואכן כבר ציינו החוקרים, כי הבילהרציה לא הייתה 
מוכרת ביוון העתיקה,15 ומן הסתם, בעניין זה של תפוצת הבילהרציה היה דומה מצבה של 
ארץ-ישראל ליוון, שלא כמו במצרים.16 והנה חקר אלפי המומיות ממצרים, שנעשה באמצעים 
מתוחכמים ומגוונים, חשף את העובדה, כי לא הייתה מחלה שלא הייתה מוכרת לתושבי מצרים 
העתיקה, למעט עגבת וצרעת. ואולם כאשר פתולוג מודרני בא לתאר את מחלותיהם של 
המצרים הקדמונים, הוא פתח בבילהרציה תוך ציון כי לא מעט מומיות נתגלו, ובהם שרידיה של 
המחלה (תולעת וביצים). חייליו של נפוליון במצרים סבלו מבילהרציה, ובראשית המאה 
העשרים סבלו לערך 40% מתושבי מצרים ממחלה זו, שלא הייתה ידועה לרפואה המודרנית עד 
שנתגלתה על ידי בילהרץ ב- 1851, מן הסתם לפי שלא הייתה קיימת באירופה, שבה יש אקלים 

ותנאי-חיים שונים מאלו של מצרים.17 
למעשה ניתן למצוא במצרים עוד שתי קבוצות של 'מדווים' הנחשבות כאופייניות למצרים. 
קבוצה של מחלות אנדמיות למצרים העתיקה (ובמידה מסוימת גם המודרנית) הן מחלות 
העיניים, תחום שבו התמחו רופאי מצרים העתיקה (כפי שכבר הרודוטוס מעיד על כך).18 תושבי 
מצרים סבלו ממחלות  עיניים, ובמיוחד מגרענת (Trachoma), יותר מאשר כל בני תרבויות 
העולם העתיק.19 ההסבר לכך נובע מהעובדה שתושבי מצרים חיים, למעשה, במדבר, וגרגרי 
החול העפים ברוח, ותוקפים את העיניים, מצויים במצרים באופן שאין דומה לו בהיקפו (ביחס 

לאוכלוסייה) בכל הארצות האחרות (שם יש מדבר, אך מעט תושבים). 
דוגמה אחרונה העשויה לשמש איור נאה לכינוי 'מדוי-מצרים' ניתן לראות בהכשות הנחשים 
והעקרבים במצרים. בשל המיקום הגיאוגראפי שלה יש במצרים הרבה יותר נחשים ועקרבים 
מאשר באיי יוון, למשל, ועל כן ברור שבמצרים, יותר מאשר במקומות אחרים,  סבלו התושבים 
מחיות ארסיות אלו.20 ודאי שאין זה מקרה, כי בספרות ההיפוקראטית אין זכר לטיפול בהכשת 
נחשים,21 וכי דווקא במצרים נתחברו כמה חיבורים אנטידוטיים, ובהם גם חיבורו של הרמב"ם 

                                                                                                                                            
מקום לדון בחקלאות שלחין בארץ-ישראל, הרי שמדובר בתקופה מאוחרת יחסית, ובכל מקרה, בקנה-מידה 

קטן בהרבה לעומת החקלאות המצרית. 
14 בעניין זה אני מקבל את עמדתו של אחייני, הרופא יחיאל בר-אילן, והתודה נתונה לו. בצדק הוא קורא על כך: 

(דב'  יא,י-יא): 'כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את 
זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה 
מים'. פשוטו של מקרא: יתרונה של ארץ-ישראל על פני מצרים בתחום ההשקיה, וממילא גם בתחום הבריאות. 
M. Grmek, Diseases in the Ancient Greek World, Baltimore and London, 1989, p. 86, 89. 15  (יש בספר 

דיונים נוספים ביחס לשאלת האופי האנדמי של מחלות שונות, ולא כאן המקום לדון בכך). 
16 נחלקו החוקרים האם בילהרציה מוזכרת בין המחלות שתיאורן מובא בפאפירוס אברס מן המאה השש-עשרה 

 Cyril P. Brian, Ancient Egyptian Medicine: The Papyrus Ebers, Chicago: Ares :לפני הספירה. ראה
 Publishing, 1974, pp. 118-123.

 A. T. Sandison, ‘Diseases in Ancient Egypt’, Aidan and Eve Cockburn (eds.) Mummies, Diseases, 17

 and Ancient Cultures Abridged ed., Cambridge – London – New York: Cambridge University Press,
 1983, pp. 29-44.

 B.  L.  ;(141 'עמ) 18הרודוטוס, היסטוריה (תרגמו: ב' שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ), תל-אביב 1998, ב,84

 Gordon,  Medicine  throughout  Antiquity, Philadelphia:  F. A. Davis Company, 1949, p. 218; P.
 Ghalioungui, The House of Life - Per Ankh: Magic and Medical Science in Ancient Egypt,

 Amsterdam: B. M. Israel, 1973, 2nd ed., pp. 130-132.
 Max Meyerhof, Studies in Medieval Arabic :19 כך סבור גרמק (שם, עמ' 150). על מחלה זו, ראה

.Medicine, London: Variorum Reprints, 1984, pp. 26-87 (originally: Cairo 1936) על חשיבות מקומן של 
מחלות העיניים במצרים ניתן ללמוד מפאפירוס אברס ומנתונים חיצוניים אחרים (על פי בריאן). החכמה 
המצרית כולה הוחזקה ב- 42 ספרים, וששת הספרים האחרונים הוקדשו לרפואה: אנטומיה, מחלות, ניתוח, 
תרופות, מחלות עיניים וגניקולוגיה. כלומר, רפואת העיניים תפשה לערך 16% מאוצר הרפואה המצרי. 
בפאפירוס אברס הוקדשו 9 עמודים מתוך 110 לרפואת עיניים (לערך 8%), ובו התייחסות ל- 19 מחלות עיניים 
שונות (ראה שם עמ' 4, 106-94). ראה עוד: נ' שמקין, 'עורון ומחלות עינים בארץ כנען וסיבותיהן', הרפואה, 

ט\ה (תרצ"ו), עמ' 341-315. 
20 הרופאים במצרים הכירו לא פחות מאשר 25 סוגים שונים של נחשים, ואף ידעו לטפל במקרי הכשה בהתאם 

 J. F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine, London: University of Oklahoma Press :לנחשים השונים. ראה
 (British Museum), 1996, pp. 183-189.

Guido Majno, The Healing Hand, pp. 283-285. 21 מכאן נבעה טעותו של מי שסבר כי הרמב"ם גילה את 

הטוקסינים (בבחינת: אהבה מקלקלת את השורה). ראה: ז' עמר, 'ייצוא התריאק מארץ ישראל ושימושיו בימי 
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בנושא זה.22 אמנם אין מדובר כאן במחלה, כי אם בבעיית תברואה, ומבחינה זו המילה 'מדוי' 
מתאימה בהחלט, אך מנקודת ראות רפואית, הרופא אמור לסייע בין אם לחולה במחלה ובין אם 
למי שהוכש על ידי נחש. לא יהיה זה מיותר לציין, כי חלק מהמצרים הקדמונים פלחו לסלקט, 
אלת העקרבים, ותרופות שונות ניתנו למי שעקצו עקרב (החל ברוק וכלה בתערובת של יין או 
בירה עם צמח העקרב, בדוק ומנוסה!), ולחשים שונים נלחשו במצרים במקרים מעין אלו, בין 

כתרופה לאחר המכה, ובין כתרופה מחסנת הקודמת למכה.23 
הרי כאן שלוש קבוצות של מפגעים תברואתיים האנדמיים למצרים: בילהרציה, מחלות עיניים 
והכשת נחשים ועקרבים, תופעות שהן תולדה של תנאי אקלים ומיקום גיאוגראפי היחודיים 

למצרים.24  
אם יסוכם עניין זה, הרי שבין המחלות המכונות על שם מוצאן 'מצרים', ניתן למצוא מחלות 
אנדמיות, מהן סבלו תושבי מצרים יותר מאשר יושבי הארצות השכנות לה, והן: בילהרציה, 
מחלות עיניים, ורעלים. לעומת זאת, מחלת השחין המכונה 'שחין-מצרים' (מחלת עור או מין), 
ככל הנראה, לא הייתה אלא מחלה שהסימפטומים שלה לא היו מוכרים ממקום אחר, אף כי היא 
לא היתה אנדמית בהכרח. על המצב האפידמיולוגי יש להוסיף את תנאי האקלים: ריבוי עקרבים 

ונחשים, כולם מצטרפים ל'מדוי מצרים'. 
 
פרופ' מאיר בר-אילן 
המחלקה לתלמוד 

                                                                                                                                            
הביניים', קורות, יב (תשנ"ו-תשנ"ז), עמ' טז-כח. על השימוש בתריאק (כנגד הרעלות), ברומא העתיקה, ראה: 
 T. Clifford Allbutt, Greek Medicine in Rome, London: MacMillan and Co., 1921, pp. 347-388; V.
 Nutton, From Democedes to Harvey: Studies in the History of Medicine, London: Variorum Reprints,

 1988, ch. IX.
22 ז' מונטנר (מהדיר), רבנו משה בן מימון, סמי המוות והרפואות כנגדם, ירושלים תש"ב. 

 Robert K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, Chicago: The Oriental 23

 Institute of the University of Chicago, 1993, pp. 53, 81, 84, 95, 128, 206, 222.
24 לעיון מיוחד ראויים דבריו של אריטיאוס הקפדוקי, רופא בן המאה השנייה לספירה. בכתבו (על המחלות 

החמורות, ט) על דלקות גרון ('שקדים') הוא מציין שתושבי ארץ מצרים נפגעים במיוחד ממחלות אלו, אך 
בהמשך דבריו הוא מוסיף שגם סוריה וחילת-סוריה (coelosyria), כלומר, תחום שבו נכללת ארץ-ישראל, 
סובלת ממחלות אלו, 'ולכן הן נקראות "נגעי מצרים וסוריה"'. ואולם, למרות שמדובר ברופא פניאומאטי מן 
 Francis Adams (ed. and translator), The Extant :המעלה הראשונה, ספק רב אם ניתן לקבל את דבריו. ראה

 Works of Aretaeus, the Cappadocian, London 1856, pp. 254-255.
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