
 

Revelation in Sefer Shemot: One More Reason for the Plagues (Parashat Bo) (danjutan@gmail.com) 

• A principle brought by Rashi at the final plague: “As / when God punishes a nation, He punishes its gods.” (source 2) He also 

brought this up at the first plague, but with a different formulation “When God punishes nations, He first punishes their gods” (3) 

and “He therefore punishes that which they fear, and then punishes them (4).” 

• Either way, represents a new reason for the plagues: God wishes to punish the Egyptian’s gods. (1) 

• This is more than a part of the Exodus narrative, but a broader objective to be completed at the end-of-days (7) 

• The Egyptians worship the Nile (4), animals (2, see Bartenura in 4), various wood and metal idols (the Rashi at 1), celestial beings 

(11), and a pantheon of gods and goddesses (12). All of these were struck by God during the plagues. But there’s a second type of 

avodah zarah done in Egypt: that of Pharoah turning himself into a god. (5, 10). 

• Two types of Avodah Zarah: worshiping something tangible and external and viewing it as your life source, as was done with the 

Nile; and worshiping one’s self, as Pharoah did. These two are both kinds of avodah zarah, both prohibited in Judaism, and both 

targeted through God’s revelation.  

• These are highlighted by two Rashi comments in source 6. Pharoah views the Nile as the end-all provider, eschewing anything 

higher. But he also worships his self, attributing all of his greatness to his own actions, rather than to God. 

• Perhaps it is these two kinds of Avodah Zarah that explain the two formulations of the Midrashic principle. To mock the practice of 

worshiping external gods, God first renders these external gods useless. But the practice of worship oneself drowns as the people 

themselves do. This perhaps explains why the formulation with the “first” is found in the context of worshipping the nile (9) while 

the formulation that has them simultaneous is found is the context of worshipping one’s self (8). 

• These two forms Avodah Zarah have allegorical applications today: worshipping money is like worshipping the Nile, and 

worshipping individualism is like making yourself into a god. (think also about the extremes of mitnagdim vs the extremes of 

Chassidism – thanks Rabbi Seeman for this idea!) 
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ָמ   ם ְוַעד־ְבהֵּ ָאָדָ֖ ִים מֵּ ֶרץ ִמְצַרַ֔ י ָכל־ְבכֹו֙ר ְבֶאִּ֣ יִתִ֤ ְיָלה ַהֶז֒ה ְוִהכֵּ ֶרץ־ִמְצַרִי֮ם ַבַלִּ֣ י ְבֶאֶֽ יםה ְוָעַבְרִתִּ֣ ה ְשָפִטָ֖ ֱעֶשֵ֥ ִים ֶאֶֽ י ִמְצַרַ֛ ֵ֥ י ְיהָוֶֽה׃   ּוְבָכל־ֱאֹלהֵּ  ֲאִנֵ֥

ץ ִנְרֶקבֶ . ובכל אלהי מצרים רש''י:) ת ְוִנֶתֶכת ָלָאֶרץֶשל עֵּ  (ת ְוֶשל ַמֶתֶכת ִנְמסֵּ

 ה -שמות יא:ד .   2

ִים׃  ֹוְך ִמְצָרֶֽ א ְבתֵ֥ ָ֖ י יֹוצֵּ ְיָלה ֲאִנֵ֥ ת ַהַלַ֔ ר ְיהָו ה ַכֲחֹצִּ֣ ה ָאַמִּ֣ ה ֹכָ֖ אֶמר ֹמֶשַ֔ ִֹּ֣ ה   ַוי ֹור ַהִשְפָחַ֔ ד ְבכִּ֣ ֹו ַעַ֚ ב ַעל־ִכְסאַ֔ ִּ֣ ֹור ַפְרֹע֙ה ַהֹישֵּ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ִמְבכִ֤ ת ָכל־ְבכֹו֮ר ְבֶאִּ֣ ִּ֣ ּומֵּ

ה׃ ָמֶֽ ֹור ְבהֵּ ל ְבכֵ֥ ִים ְוֹכָ֖ ָח  ר ָהרֵּ ר ַאַחִּ֣  ֲאֶשָ֖

ֱאֹלֶהיהָ ִנְפָרע ִמן הָ  ה ְכֶשַהָקָב"ְלִפי ֶשָהיּו עֹוְבִדין ָלּה. . ל בכור בהמהוכ : ש''י ר  :ֻאָמה, ִנְפָרע מֵּ

 שמות ד:ט . 3

י ַהְיֹאַ֔  ִּ֣ ימֵּ ָך ְוָלַקְחָת֙ ִממֵּ א ִיְשְמעּו֙ן ְלֹקֶלַ֔ ִֹ֤ ֶלה ְול י ָהֹא֜תֹות ָהאֵֵּ֗ ינּו ַג֩ם ִלְשנֵֵּ֨ א ַיֲאִמָ֡ ִֹּ֣ ה ִאם־ל ם  ְוָהָיָ֡ ּו ְלָדָ֖ ר ְוָהיֵ֥ ח ִמן־ַהְיֹאַ֔ ר ִתַקִּ֣ ִי֙ם ֲאֶשִּ֣ ּו ַהַמ֙ ה ְוָהיִ֤ ר ְוָשַפְכָתָ֖ ַהַיָבָש 

ֶשת׃   ַבַיָבֶֽ

כשהקב"ה נפרע מן האומות, נפרע מאלהותם תחלה,  רמז להם שבמכה ראשונה נפרע מאלהותם, )פירוש,  .לקחת ממימי היאורו 'י:רש'

 :, והפכם לדם. ברש"י ישן( המחיה אותםשהיו עובדים לנילוס 
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ה י ַמֶכִּ֣ה ׀ ַבַמֶטִּ֣ ה ָאֹנִכ֜ י ְיהָו ה ִהנֵֵּ֨ י ֲאִנִּ֣ ע ִכָ֖ ַדַ֔ את תֵּ ִֹּ֣ ה ְבז ר ְיהָוַ֔ ה ָאַמִּ֣ ם׃  ֹכַ֚ ּו ְלָדֶֽ ר ְוֶנֶהְפכֵ֥ ר ַבְיֹאָ֖ ִים ֲאֶשֵ֥ י ַעל־ַהַמַ֛  ֲאֶשר־ְבָיִדֵ֗

ין ְגָשִמים יֹוְרִדים ְבִמְצַרִים ְוִנילּוס עֹוֶלה ּוַמְשֶקה ֶאת ָהָאֶרץ ּוִמְצַרִים עֹוְבִדים ַלִנילּוס,  פכו לדם ונה  :רש''י  ְלִפיָכְך ִהְלָקה ֶאת ִיְרָאָתם  . ְלִפי ֶשאֵּ

 )תנחומא(: ֹוָתם  ְוַאַח"ָכ ִהְלָקה א 

קשה דלפי זה היה ראוי להלקות אותם במכת דבר  ונהפכו לדם לפי שאין גשמים וכו' ומצרים עובדים לנילוס לכך הלקה את יראתם תחלה: ברטנורא(

חשש קודם מכת הצפרדעים כדי שילקו הבהמות שגם הן יראתן. וי"ל שהבהמות לא היו יראתן ממש אלא דמות יראתן כי היו עובדין למזל טלה לכך לא 

 ) להלקותן תחלה כמו נילוס:
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א ַלִנילּוס ְועֹוֶשה ָשם ְצָרָכיו )תנחומא( עֹוֶשה ַעְצמֹו ֱאלֹוּהַ ִלְנָקָביו; ֶשָהָיה . הנה יצא המימה ינֹו ָצִריְך ִלְנָקָביו, ּוַמְשִכים ְויֹוצֵּ ר ֶשאֵּ  :ְואֹומֵּ
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ּה׃  ִים ֻכָלֶֽ יו ְוַעל־ִמְצַרָ֖ א ָעָלַ֔ ִּ֣ ִים ְוִהָנבֵּ ֶלְך ִמְצָר  ה ֶמִּ֣ יָך ַעל־ַפְרֹעָ֖ ים ָפֶנַ֔ ם ִשִּ֣  ֶבן־ָאָדָ֕

ֹול  ִים ַהַתִני֙ם ַהָגדַ֔ ֶלְך־ִמְצַרַ֔ ה ֶמֶֽ יָ֙ך ַפְרֹעִּ֣ י ָעֶלֵ֨ ה ִהְנִנִ֤ ר ׀ ֲאֹדָנִּ֣י ְיהִוֵ֗ ה־ָאַמִּ֣ ר ְוָאַמְרָת֜ ֹכֶֽ י ַדבֵֵּ֨ י ַוֲאִנֵ֥ י ְיֹאִרָ֖ ר ִלֵ֥ ר ָאַמַ֛ יו ֲאֶשֵ֥ ֹוְך ְיֹאָר  ץ ְבתִּ֣ ָ֖ ִני׃  ָהֹרבֵּ  ֲעִשיִתֶֽ

    ש''י:ר

לפי שכל גדולתה של מצרים וכל שובע שבה על ידי יאורי נילוס הוא לפיכך הנביא ממשל את מלכה לתנין ואת עמה לדגת    ם הגדול.התני

 : בגבורתי ובחכמתי הגדלתי גדולתי וממשלתי  ואני עשיתני.  :איני צריך לעליונים כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי לי יאורי.   יאור 

 יהו כד:כא . ישע7

ד ְיהָוַ֛ה  ּוא ִיְפֹקֹ֧ ֹום ַההַ֔ ֹוםְוָהָי֙ה ַביִּ֣ ֹום ַבָמר  א ַהָמרָ֖ ה  ַעל־ְצָבֵ֥ ה ַעל־ָהֲאָדָמֶֽ י ָהֲאָדָמָ֖ ֵ֥  ׃ ְוַעל־ַמְלכֵּ

 ה : בה צואשית רבר . 8

ר ְבִמְצַרִים, ֶשלֹא ַיֲעשּו אֹותֹו ֲעבֹוַדת כֹוָכִבים, ש ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶשלֹא ִיָקבֵּ ר, ִמְפנֵּי ָמה ִבקֵּ ד ָכְך ִנְפָרִעין ִמן ַהֶנֱעָבד  ָדָבר ַאחֵּ ם ֶשִנְפָרִעין ִמן ָהעֹובֵּ ,  ֶשְכשֵּ

יָון ֶשָפַתר ֶאת ֲחלֹומֹו ֶשל ְנבּוַכְדֶנַצר , יב(: ּוְבָכל ֱאֹלהֵּ ִדְכִתיב )שמות יב א ְבָדִניֵּאל, כֵּ ן ַאָתה מֹוצֵּ  . י ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים, ְוכֵּ

 ט   שמות רבה.  9

ָברּוְך הּוא ַאֶכה ֱאלֹוַּה   ָאַמר ַהָקדֹושעֹוְבִדים ַלְיאֹור,   ַעל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם, ָלָמה ָלקּו ַהַמִים ְתִחָלה ְבָדם, ִמְפנֵּי ֶשַפְרֹעה ְוַהִמְצִרִיים

ר ) ְתִחָלה ְוַאַחר ָכְך ַעמֹו ן הּוא אֹומֵּ י ֱאָלַהָיא ְוִיָבֲעתּון ֻכְמַרָיא, ְוכֵּ ר ְמחֵּ (: ִיְפֹקד ה' ַעל ְצָבא ַהָמרֹום ַבָמרֹום, ְוַאַחר  ישעיה כד, כא , ָמָשל ֶהְדיֹוט אֹומֵּ

 ּות.ָכְך וגו'. ְוַהָדָגה ֲאֶשר ַבְיֹאר ָתמ 

 שמות רבה ח .  10

ין לֹוְבִשין ֲעָטָרה ֶשלֹו, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעִתיד ְלַהְלִביש ֲעָטָרה ֶשלֹו ְלֶמֶלְך ַהָמִשיֶמֶלְך ָבשָ  ַח. ּוַמהּו ֲעָטָרה ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶכֶתם  ר ָוָדם, אֵּ

ב, ּוְכִתיב )תהלים כא, ד(: ָתִשית ְלרֹאשֹו ֲעֶטֶרת ָפז. ֶמֶלְך  ָפז, ֶשֶנֱאַמר )שיר השירים ה, יא(: רֹאשֹו ֶכֶתם ָפז ְקוֻצֹוָתיו תַ  ְלַתִלים ְשחֹורֹות ָכעֹורֵּ

ל לֹוְבִשין ְלבּושֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ּוַמהּו ְלבּושֹו  ין לֹוְבִשין ְלבּושֹו, ְוִיְשָראֵּ ז, ֶשֶנֱאַמר )תהלים צג, א(:  ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, עֹ ָבָשר ָוָדם, אֵּ

ְך ֶאת ַעמֹו בַ  ן ה' ְיָברֵּ ל, ֶשֶנֱאַמר )תהלים כט, יא(: ה' ֹעז ְלַעמֹו ִיתֵּ ש ה' ֹעז ִהְתַאָזר, ּוְנָתנֹו ְלִיְשָראֵּ ין ִנְקָרִאין ִבְשמֹו,  ָלבֵּ ָשלֹום. ֶמֶלְך ָבָשר ָוָדם, אֵּ

יָסר ֲאגּוְסָטא. ְוִאם ִנְקָרִאין ִבְש  ה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְר קֵּ ֹעה. ָאַמר לֹו  מֹו ָהיּו ְמִמיִתין אֹותֹו, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָקָרא ְלמֶשה ִבְשמֹו, ֶשֶנֱאַמר: ְראֵּ

י ַוֲאִני ֲעִשיִתִני, ְלִפיָכְך ִיְרֶאה אֹוְתָך ְויֹאַמר ֶשֶזה  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלמֶשה, ַפְרֹעה ָהָרָשע ָעָשה ַעְצמֹו ֱאלֹוַּה, ֶשֶנֱאַמר )יחזקאל כט, ג(: ִלי ְיאֹוִר 

 .ֱאלֹוּהַ 

ן: ִחיָרם, ּוְנבּו לּו הֵּ עּו ְלַנְפָשם, ְואֵּ רֵּ ַאְרָבָעה ְבנֵּי ָאָדם ֶשָעשּו ַעְצָמן ֱאָלהּות ְוהֵּ  …ַכְדֶנַצר, ּוַפְרֹעה, ְויֹוָאש ֶמֶלְך ְיהּוָדה. בַפְרֹעה ָהָיה ֶאָחד מֵּ

 י:י , שמות. רש''י11

ִנינּו .ראו כי רעה נגד פניכם ַטגְּ ִאצְּ ֹעה, רֹוֶאה ֲאִני בָׁ ֶהם ַפרְּ ַמר לָׁ ה, אָׁ עָׁ מֹו רָׁ ד ֵיש ֶששְּ ב ֶאחָׁ ִתי, כֹוכָׁ ַמעְּ ּגּומֹו. ּוִמ"ַא שָׁ ַתרְּ ת ֶשִלי אֹותֹו כֹוכָׁב עֹוֶלה  כְּ
ֵעֶגל ּוִבקֵ  ֵאל בָׁ רָׁ אּו ִישְּ טְּ ֶשחָׁ ה; ּוכְּ ם ַוֲהִריגָׁ ר, וְּהּוא ִסיַמן דָׁ בָׁ ֶכם ַבִמדְּ ַראתְּ ַרִים ֵלאֹמר  ִלקְּ רּו ִמצְּ ה יֹאמְּ מָׁ תֹו, לָׁ ִפלָׁ ַמר ֹמֶשה ִבתְּ גָׁם, אָׁ רְּ הָׁ "ה לְּ בָׁ ש ַהקָׁ

ה עָׁ רָׁ ד ַוִינֶָׁחם ה' ַעל הָׁ ֵניֶכם; ִמיָׁ ה ֶנֶגד פְּ עָׁ אּו ִכי רָׁ ֶהם, רְּ ַמר לָׁ ם )שמות ל"ב(, זֹו ִהיא ֶשאָׁ ה" הֹוִציאָׁ עָׁ רָׁ ל   "בְּ ה, ֶשמָׁ ַדם ִמילָׁ ם לְּ ַפְך ֶאת ַהדָׁ הָׁ ַע  וְּ הֹושֻׁ יְּ
נ ם אָׁ ֶכם, דָׁ ִרים לָׁ יּו אֹומְּ ַרִים ֵמֲעֵליֶכם" )יהושע ה'(, ֶשהָׁ ַפת ִמצְּ ֶזהּו ֶשֶנ' "ַהיֹום ַּגלֹוִתי ֶאת ֶחרְּ ם, וְּ ר: אֹותָׁ בָׁ  ּו רֹוִאין ֲעֵליֶכם ַבִמדְּ

12. From AlHatorah Iyunim: 

The Plagues 

Both Shemot 12:12 and Bemidbar 33:4 explicitly state that the Plague of the Firstborn executed a "judgment 
against the [Egyptian] gods". This may be true of the other plagues as well. Various Midrashim7 already note 
that the Nile was worshiped in Egypt, and that the first plague of Blood was directed against the belief in this 
god.8 Modern scholars9 have extended this theory. Their suggestions include that the Plague of  ֵַדע ַפרְּ  was צְּ
intended to mock Heqet the Egyptian goddess of childbirth who was depicted as a frog, the Plague of ֶדֶבר came 
to show the powerlessness of the Egyptian gods Apis or Hathor who were portrayed as bovines, the Plagues of 
Hail and Locust were brought against Min the Egyptian god of fertility and vegetation, and the Plague of 
Darkness was directed at the belief in Ra the Egyptian sun god. 

https://alhatorah.org/5#Shemot12-12
https://alhatorah.org/5#Bemidbar33-4
https://alhatorah.org/Egyptian_Background_and_the_Exodus_Narrative#fn7
https://alhatorah.org/Egyptian_Background_and_the_Exodus_Narrative#fn8
https://alhatorah.org/Egyptian_Background_and_the_Exodus_Narrative#fn9

