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  ובעת החדשה  מרדכי ואסתרימיב" מידה כנגד מידה"
  *דב לויטן

  
 שמואל הנביא ."מידה כנגד מידה"של קרון יעהמודגש , השבת שלפני פורים, כבר בהפטרת שבת זכור

 "ְרֶּבָך ֵּכן ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמךָ ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה ָנִׁשים חַ  ":ותולאגג מלך עמלק לפני שהוא משסף אאומר 
ולחלופין ,  יינתן העונש בתחום שבו נעשה החטאלפיושזה מבטא את הרעיון  עיקרון. )לג:א טו"ושמ(

 במיוחד מובע" מידה כנגד מידה "של זה עיקרון 1.החוטא יקבל בדיוק את ההפך ממה שקיווה להשיג
 :)כה- כב:כא 'שמ(" משפטים" בפרשת

 ַּבַעל ָעָליו ָיִׁשית ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענֹוׁש ָאסֹון ִיְהֶיה ְולֹא ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאּו ָהָרה ִאָּׁשה ְוָנְגפּו ֲאָנִׁשים ִיָּנצּו-ְוִכי
 ָיד ַּתַחת דיָ  ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַעִין ַּתַחת ַעִין. ָנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש ְוָנַתָּתה ִיְהֶיה ָאסֹון ְוִאם. ִּבְפִלִלים ְוָנַתן ָהִאָּׁשה
   .ַחּבּוָרה ַּתַחת ַחּבּוָרה ָּפַצע ַּתַחת ֶּפַצע ְּכִוָּיה ַּתַחת ְּכִוָּיה. ָרֶגל ַּתַחת ֶרֶגל

ממש  אין לפגוע – אלא באופן רעיוני ,מילוליה כמשמעו כתוב כאןל פירשו שאין להבין את ה"חז
 , ברם2.בר שנפגעירך לאשוות עשהיא אלא יש לפצות את הנפגע בתמורה כספית , באיבר של הפוגע

  ".מידה כנגד מידה"של במישור העקרוני אכן מדובר בהדגשת הרעיון 
 המן ,למשל : כדי להדגיש כיצד היוצרות מתהפכותזהקרון י שימוש רב בעישבמגילת אסתר 

זוי עם בהיו  ש, היהודים;)יב:ו( "ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש-ִנְדַחף ֶאל"והושפל אך צמה וכבוד ביקש עָ 
ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ":  לגורם מטיל מוראונהפכו קיבלו רשות לנקום באויביהם, ונרדף שנדון לכליה

 :א גורלו של המן בסוףי הזהקרון י גולת הכותרת של ע).יז:ח( "ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם- ָנַפל ַּפַחד-ִּכי ִמְתַיֲהִדים
  ).י:ז (" ְלָמְרֳּדָכיַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין"

כפי " מידה כנגד מידה"של רעיון האת מאוד מרחיב  רבי שמעון בר יוחאי ,בדיון במסכת מגילה
  :שהופיע במגילת אסתר

מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור : שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי
  ? כליה

  ! אמרו אתם: אמר להם
  . סעודתו של אותו רשעמפני שנהנו מ:  אמרו לו-
  ! שבכל העולם כולו אל יהרגו,  אם כן שבשושן יהרגו-
  ! אמור אתה:  אמרו לו-
  . מפני שהשתחוו לצלם:  אמר להם-
  ? וכי משוא פנים יש בדבר:  אמרו לו-

 
 מרצה בחוג המשולב במדעי החברה ובמכללה  הוא.ר דב לויטן מתמחה בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל"ד   *

  .האקדמית אשקלון
ַוֵּתַתַּצב "  שנאמר,מרים המתינה למשה שעה אחתשל אמרו "חז. מעשה טובלתגמול כ" דהידה כנגד מימ"ויש גם    1

 ).טו: יב'במ(והמתינו לה בו ישראל שבעה ימים במדבר תעכה לפיכך ,)ד: ב'שמ" (ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק
 .פד- בבא קמא פג   2
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והיינו ,  אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים-הם לא עשו אלא לפנים :  אמר להם-
  3.)גל:איכה ג( "ִעָּנה ִמִּלּבֹוִּכי לֹא  ":דכתיב
 משיבםי "רשב .לא חטאו אף הםשבאותו הדור י שואלים את רבם אם היהודים "תלמידי רשב

ונהנו  )הרשע(סעודתו של אחשוורוש ב כאשר השתתפו האחד: בשני חטאיםחטאו אכן היהודים ש
5,ממנה  וכנעכלומר נ, לםאמנם היהודים השתחוו לצש הסבירי "רשב . כאשר השתחוו לצלםהאחר ו4

על עבודה זרה של שם לא דובר .  היה רק כלפי חוץהם החטא שלאולם 6,לדרישותיו של נבוכדנצאר
   7. אלא על העמדת פנים,ממש מתוך כוונה והכרה פנימית

רות  גזֵ  =גם עונשם,  כלומר כלפי חוץ,"לפנים"חטאם של היהודים היה בעיקר שי היות "לפי רשב
בורא העולם לא נטש של ווהובהר לכ,  שעת האמת התרחש נס פוריםהשר הגיעכא. היו כלפי חוץ, המן

   .את עמו
  מידה כנגד מידה בעת החדשה

 היו , כאשר שליש מבניו ובנותיו נרצחו בידי הנאצים,מאז האסון הנורא שפקד את עם ישראל בשואה
דובר מהמקרים בשני . שביקשו לערוך הקבלה בין רשעותם של עמלק והמן לזו של היטלר והנאצים

דוד פלוסר דן בסוגיה ' פרופ. רצון אובססיבי להשמיד את עם ישראלבבשנאה פתולוגית ליהודים ו
  :בו הוא טועןו ,"המן הרשע"הזאת במאמרו 

שניהם הם . לא בכדי אנו מדברים על המן הרשע ועל היטלר צורר היהודים בנשימה אחת
שלא , והמן, היטלר מחמת מעשיו: סיתהמוצגים המפורסמים ביותר של דמות אנטישמית טיפו

את הטיפוס של ... שניהם מיצגים לפנינו. בזכות כתבי הקודש של ישראל, הצליח במשימתו
   8.לה אין לה גבולמטפיזי האכזרי ששאיפתו לגדּו-ישראל הבלתי- שונא

פת המן לשונאי ישראל בתקופת הנאצית ובהמשך לדיון ולהקבלה זו בין שונאי ישראל בתק בזיקה
יש מקום להזכיר את סופו של אחד הפושעים הנאציים  ,ותלייתו של המן" מידה כנגד מידה"בעקרון 
פושע מלחמה זה שימש מפקד ). Rudolf Franz Ferdinand Höß(רודולף פרנץ פרדיננד הס  ,הגדולים

אחרים בני עמים רקנאו והיה אחראי ישיר למותם של מיליוני יהודים ויב-מחנה המוות אושוויץ
 מכןאחר ל".  המוותתגולגולויחידות " וכעבור שנה הצטרף ל,SS- התגייס הס ל1933בשנת . בשואה

התמנה הס למפקדו של מחנה ההשמדה 1940בחודש מאי  . דכאו וזקסנהאוזןהוצב במחנות הריכוז
 למוות הגדול כבית החרושת"בזמן שפיקד על אושוויץ ארגן הס את המחנה לקראת תפקידו . אושוויץ

ובחודש , לות נוראהיבקפדנות וביע" פתרון הסופי"הס ביצע את חלקו ב". תר בתולדות האנושותובי
 פרש הס מתפקידו 1943בדצמבר  .השמדה השיטתית של היהודים במחנה המוותבחל ו ה1942ינואר 

תפקיד חזר למחנה המוות ושב ל, 1944בחודש יוני , אך כעבור שישה חודשים, כמפקד אושוויץ
 ה זבצעבמ. השמדת יהודי הונגריה –" מבצע הס"לנהל שם את  כדיהתליין הראשי של הרייך הנאצי 

  . אלף מיהודי הונגריה430-פחות מחודשיים כבנרצחו 
 11- בעשרה חודשים לאחר תום המלחמה זוהה הס ונעצר על ידי המשטרה הצבאית הבריטית

 1941התקבלו מהימלר במאי שלפי הוראות שיו  במהלך חקירתו הצהיר הס בפני חוקר.1946במרס 
במשפטי ו ,בה שימש מפקד אושוויץש בגז של שני מיליון בני אדם בתקופה תםאת השמדארגן 

   9.צמררת על השמדת היהודים עדות מנירנברג נתן

                                                             
  ..מגילה יב   3
כלומר גם יהודי שושן , )ה:א(" ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים...  ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהָהָעם-ְלָכלָעָׂשה ַהֶּמֶלְך " :כפי שכתוב   4

  ).20הערה  ,טייןמהדורת שוטנש ,.מגילה יב(השתתפו במשתה 
 ).ח" רבה פותשמ(עשה פסל מזהב בדמותו ובקש שישתחוו לפניו , נבוכדנצר חשב עצמו אלוה   5
  ..מגילה יב, י"רש   6
 המדרש להסביר למה פורענות ת מטר, דהיינו.)כינוי דבר בהיפוכו(ור הלשון סגי נכאן הגמרא נוקטת שחשוב לציין    7

דרכו של התלמוד היא לא להזכיר את הפורענות של ישראל אלא לתלות אותה . זו של המן ותומכיו באה על ישראל
 .20- ו18 הערות ,במהדורת שוטנשטיין ,מגילה שם ו רא.בשינוי

, בעריכת דבורה ומנחם הכהן,  פורים–ו בשבט " ט–חנוכה : חגים ומועדים :בתוך, "המן הרשע", דוד פלוסר   8
  .171' עמ, 1980ירושלים 

9   ; 1995 ,Press Gustave Gilbert, Nuremberg Diary, Da Capo Press  
 Rudolf Höß, Kommandant in Auschwitz; Autobiographische Aufzeichnungen 

Veröffentlichungen des: Deutsche Instituts für Zeitgeschichte. Quellen und 
Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 5. Stuttgart Verlags-Anstalt, 1958, עורך( צבי שנר ראוו( ,

  
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%93%D7%9B%D7%90%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A7%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9F
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קרון יעהבכל זאת ". נס פורים" ובשואה לא התרחש ,לאסוננו הגדול הצליחו הנאצים במזימתם
הוא הוסגר . בירקנאו-מלאך המוות מאושוויץ, ל רודולף הסאצ לפחות התקיים" ד מידהמידה כנג"של 

  באפריל16-גזר הדין הוצא אל הפועל ב. דנו אותו למוות בתלייהוהם , 1946  במאי25-ב לידי הפולנים
 לתאי הגז הראשונים שהוקמו ביום זה נתלה הפושע הנאצי רודולף הס ברחבה שלפני הכניסה. 1947

  .Iבמחנה הריכוז אושוויץ 

 
בית לוחמי  / הוצאת הקיבוץ המאוחד, רשימותיו של רודולף פרדינאנד הס ,"הקומנדנט מאושוויץ מעיד"

  ).1964 (ה"תשכ, הגטאות

http://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93

