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A Piaget Pesach (or “An Erikson Exodus”):
Yetziat Mitzrayim through the Lens of Developmental Psychology
לז"נ דוד חיים בן צבי עקיבא וסימה פרל  -ניסן תשע"ו
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב/א
אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים
מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי
ביתו ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר במה אדע כי
אירשנה ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי
הנפש והרכוש קח לך
ספר יחזקאל פרק טז
שעִי ְו ָה ְמ ֵֹל ַח ֹלא
(ד) ּומֹולְדֹותַ י ְִך בְיֹום הּולֶּדֶּ ת א ֹתָ ְך ֹלא כ ַָר ֹת ש ֵָֹר ְֹך ּו ְב ַמי ִם ֹלא ֻר ַחצְתְ ְל ִמ ְ
ֻה ְמ ַלחַתְ ְו ָהחְתֵֹ ל ֹלא חֻתָ לְתְ ( :ה) ֹלא ָחסָה ָע ַליְִך ַעי ִן ַלעֲׂשֹות לְָך ַאחַת ֵֹמ ֵֹא ֶּלה ְל ֻח ְמלָה ָע ָלי ְִך
ש ְלכִי אֶּ ל ְפנֵֹי ַהשָדֶּ ה בְגֹעַל נַ ְפשְֵֹך בְיֹום ֻהלֶּדֶּ ת א ֹתָ ְך( :ו) וָאֶּ עֱב ֹר ָע ַלי ְִך וָאֶּ ְראְֵֹך ִמתְ בֹו ֶּססֶּת
וַתֻ ְ
בְדָ ָמי ְִך וָאֹמַר לְָך בְדָ ַמי ְִך ֲחיִי וָאֹמַר לְָך בְדָ ַמיְִך ֲחי ִי:
ילקוט שמעוני דברים  -פרק ד  -רמז תתכח
או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי  ...מהו "גוי מקרב גוי"? כאדם שהוא שומט
את העובר ממעי הבהמה .כך הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים.
ספר שמות פרק ו
(ו) ָלכֵֹן ֱאמ ֹר ִל ְבנֵֹי י ִׂשְ ָראֵֹל ֲאנִי י ְדֹוָד וְהֹוצֵאתִ י ֶּאתְ כֶּם ִמתַ חַת ִסבְֹלת ִמצ ְַריִם ְו ִה ַּצלְתִ י ֶּאתְ כֶּם
ש ָפטִים גְדֹלִים( :ז) ְו ָל ַּקחְתִ י ֶּאתְ כֶּם לִי ְלעָם ְו ָהי ִיתִ י
ֵֹמעֲב ֹדָ תָ ם ְוגַָאלְתִ י ֶּאתְ כֶּם ִבזְרֹו ַע נְטּוי ָה ּו ִב ְ
ָלכֶּם לֵֹאֹלהִים וִידַ עְתֶּ ם כִי ֲאנִי י ְדֹוָד אֱ ֹלהֵֹיכֶּם הַּמֹוצִיא ֶּאתְ כֶּם ִמתַ חַת ִסבְלֹות ִמצ ְָרי ִם( :ח)
ָָארץ אֲ שֶּר נָׂשָ אתִ י ֶּאת י ָדִ י לָתֵֹ ת א ֹתָ ּה לְַאב ְָרהָם ְלי ִ ְצחָק ּו ְליַעֲק ֹב ְונָתַ תִ י
ְו ֵהבֵאתִ י ֶּאתְ כֶּם ֶּאל ה ֶּ
מֹורשָה ֲאנִי יְדֹוָד:
א ֹתָ ּה ָלכֶּם ָ
ספר התודעה  -פרק עשרים
כל השנה כולה אומרים לו לאדם' :אמור מעט ועשה הרבה'  ...ובפסח אומרים לו "והגדת"
 'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח' .ועוד אמרו חכמים שכל גופו של חגזה  -פסח  -נקרא על שם מעלת הסיפור והשיחה .פסח " -פה סח".

