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 מציירים את החורבן ואת הגאולה 
צבי אורגד 

קוראים על השפל המוסרי  אנו    'שבת חזון'בהפטרת  
ראשון בית  בימי  ישראל  עם  הגיע  הוביל  ש  ,שאליו 

שבת אחרי  ימים  כמה  השבטים.  עשרת  ,  זו   לגלות 
חורבן   על  אבלים  אנו  באב,   ,ומקדשנבית  בתשעה 

אח ליום  מוגבל  אינו  החורבן  על  האבל  ד אולם 
שעה   ובכל  יום  בכל  אותנו  מלווה  אלא  בשנה, 
במנהגים ובתפילות. אחד מביטוייו של הזיכרון הוא  

אמנותית הספרות  -תופעה  בנוף  חריגה  חזותית 
לחורבן  וסימן  יד  עשיית  הרבנית וההלכה: ההנחיה ל 

זו  בכל   רבנית  הנחיה  הכנסת.  בבית  ואף  בית 
ה ברבות השנים למעשה אמנותי של ממש:  להתגלג

 1"שחור על לבן זכר לחורבן" ועיטוריה.  הכתובת

לדימוי   באשר  הנחיות  ישנן  הרבנית  בספרות 
לחורבן".   זכר  לבן  על  "שחור  הכתובת  של  החזותי 

המנהג הוא בהוראת חז״ל להשאיר פינת קיר מקור  
אחת לא מטויחת בעת בניית בית חדש, כדי להזכיר  

בית המקדש. חז״ל קבעו את מקומו של  את חורבן  
בבא  )  "הפתח כנגד חסדא: רב אמרהשטח החשוף: "

 בסיד, ביתו את אדם סדבתרא ס ע״ב( ואת גודלו: "

 
אורגד,  ה* צבי  יהודית,  ד"ר  לאמנות  המחלקה 

 .אילן -אוניברסיטת בר 
ת  ** במחלקה  תיפתח  תשפ"ג,  הלימודים  כנית  ו בשנת 

 לימודים חדשה לתואר שני באמנות יהודית. 
הוא    1 כזה  אמנותי  שבספרות  מעשה  משום  חריג, 

ב ובפרט  עלספרות השו״ת,  ההלכה,  אינו    הדיון  ציור 
עקרוני  בנושאים  ואי עוסק  משנה  להם  מציג  נו  ים 

זו  ורהסד בספרות  ועוד,  זאת  כלל  .  בדרך  הובעה 
זה   ובכלל  חזותית,  אמנות  של  סוג  לכל  התנגדות 

כנסת.   בבתי  החריפה  לציורים  הרבנית  להתנגדות 
הי הבתי  ב םלעיטורי  האחת    וכנסת  שונות:    -סיבות 

 L. I. Levine, Visual Judaism in)החשש מעבודה זרה  

Late Antiquity: Historical Contexts of Jewish Art, 

New Haven 2012, p. 405) ,  חשש מהסחת    -האחרת
התפילה  ה בעת   J. Shatzmiller, Cultural)דעת 

Exchange: Jews, Christians and Art in the 

Medieval Marketplace, Princeton 2013, pp. 61–72 )  ,
)השמות המקודשים    תאיסור מחיק  -כן  ו ז׳ מן הקיר 

"אמנות  כהנ הכנסתא,  בתוך    בית  ההלכה",  בספרות 
)עורך(,   הכהן  ומסות מרדכי  מאמרים  הכנסת:  ,  בית 

רנ״ה עמ׳  תשט״ו,  ]במיוחד  -ירושלים  -רנ״ה   עמ׳ש״ח 
ההלכה   בספרות  זו  גישה  חתשאחרנ״ו[(.  ימת  רי 
בתשובה מאת    12התלמוד הובאה לראשונה במאה ה־

 נ״ח. ר -. ראו שם, עמ׳ רנ״ז ר׳ אליקים בן יוסף ממגנצא

 אמה יוסף: רב אמר מה?וכ מועט. דבר בו ומשייר
 )שם(. "אמה על

קבבדורות   הלכתי  זו    עה ישאחרי  דיון  התפתח 
נ ורבנים  זה,  מנהג  מגוונותתעל  הנחיות  חלקן    ;נו 

אסר   לותימק למשל,  הרמב״ם,  מחמירות.  וחלקן 
ברוח זו    2לעטר את הכתובות המזכירות את החורבן. 

יוזפא   יוסף  בהם  יותר,  מאוחרים  רבנים  גם  פסקו 
מפרנקפורט על המיין,    ,16ן בן המאה ה־האן נוירלינג

אשר אסר כל עיטור, ובכלל זה את כתיבת האמרה 
להתפרש  יה  עשו  , שכן היאשחור  עבצבע לבן על רק

לעומתם, רבנים אחרים, ובהם רבי משה   3כמהודרת. 
איסרל ישראל  )פולין,  יבן  התירו  16-ה  מאההש   ,)

על   כתיבה  ובהן  הנצחה,  דרכי  של  יותר  רחב  מגוון 
 4ו. הקיר ועיטור

על   "שחור  הכתובת  צוירה  זה  היתר  סמך  על 
סמוך  כלל  בדרך  פרטיים,  בבתים  לחורבן"  זכר  לבן 

או מזאתמ  יתרה  5מולה.  לדלת  כתובות  זה  ס,  וג 
אירופה  נכתבו   במזרח  כנסת  בתי  קירות  על 

המערך  מן  כחלק  החדשה,  העת  בראשית  ובמרכזה 
הכנסת. בבית  הכולל  הכנסת   6הציורי  בית  צייר 

האמרה   את  כתב  שבפולין  גבוז׳דז׳ייץ׳  בעיירה 
דלת  קבועה  הייתה  שבו  המערבי,  הקיר  במרומי 

רקע על  שחור  בכתב  מ  הכניסה,  בתוך  סגרת  לבן 
הכנ מלבני בבית  פשוטה.  נכתבה ת  פינצ׳וב  של  סת 

האמרה סמוך לדלת בכתב שחור על הקיר המערבי  
גדול,   שחור  מלבן  צויר  האמרה  מעל  המטויח. 

 דקורטיביים ובציורי פרחים. מעוטר בעיטורים 

 
2 B. Goldman-Ida, “Black on White – a Remembrance 

of Jerusalem”, in Bianca Kühnel (ed.), The Real 

and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and 

Islamic Art: Studies in Honor of Bezalel Narkiss on 

the Occasion of His Seventieth Birthday, Jerusalem 

1998, pp. 203–209  . 
הן,  ראו    3 זליגמן  פנחס  בן  יוזפא  אומץ יוסף  ,  יוסף 

 .196עמ׳    ירושלים תשכ״ה,
 .  Goldman, p. 203-Ida : ראו  4
כזו  5 בשנכת  ,כתובת  למשל,   ,1763שנת  בה  תועדה, 

 .205ית פרטי בעיירה איכנהאוזן. ראו שם, עמ׳  בב
מעולם    טר את קירות בתי הכנסת בציוריםהמנהג לע    6

בפול  חי ה רווח  גרמניה  והצומח  ובדרום  במורביה  ין, 
ה המאה  מסוף  החל  ימינו  ראו17-של   .Zvi Orgad, 

Eliezer-Zusman: The Early Modern Synagogue 

Painter and His World (Leiden: Brill, 2022) . 
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פינצ׳וב   קיר.  ציור  לחורבן",  זכר  לבן  על  "שחור 

המ הקיר  פינת  הכנסת,  בית  והקיר רע)פולין(,    בי 
 . 2015. צילום: צבי אורגד, 18מאה ה־הצפוני, ה

על  "שחור  האמרה  לעיטור  נוספות  דוגמאות 
תועדו   המוקדמת  החדשה  בעת  לחורבן"  זכר  לבן 
של   גרמניה  מערב  )בדרום  בפרנקוניה  כנסת  בבתי 
בכהופן,   בעיירות  הכנסת  בבתי  תועדו  אלה  ימינו(. 

ואונטרלימפורג.  אלה   7קירכהיים   א ל  בכתובות 
אלא ראשי התיבות "שעל    ,אהמרה המלאפיעה המו
בהבלבד  זל" הרב   ם, שהשימוש  פרסומה  על  מלמד 

עת הכנסת    .באותה  בתי  ראשי  הוקפו  בשלושת 
ופרחים  התיבות   עלים  ענפים,  של  עשיר  בעיטור 

 בצבע לבן על שחור או שחור על לבן.

כתובות "שחור על לבן זכר  התפוצתן הרבה של  
א במזרח  כנסת  בבתי   , ובמרכזה  הופרילחורבן" 

על המקום המרכזי  ת  מלמד  ,בראשית העת החדשה
לו  ש זה  קנה  בזכות  מנהג  לא מעט  באותה תקופה, 

הרבניים.   במקורות  עליו  זאת,  הדיון  תפוצה  העם 
בבתי    הרבה הציורים  תפקיד  על  גם  ללמד  עשויה 

  –מקדש מעט    –הכנסת    ביתמאז החורבן,  .  הכנסת
לבוא  מקומו עד  את  הוא זכר לבית המקדש וממלא  

הן    –ראוי לאזכור המקדש    ום קמל כן זהו  עח.  המשי
בעיצוב והן  הפרחים וובעיטור  ו בתפילה  עיטורי   .

הזכירו   החיים,  את  לסמל  העשויים  המלבלבים, 
לקהל המתפללים בבתי הכנסת כי לא נס ליחה של 

וכי   על אף קשיי    הגאולה בוא תבואהדת היהודית, 
של  הגולה המר  הטעם  הומתק  כך   ,בןחורלזכר  ה. 

 .יתתד ת וחייה לאומיתבתקווה ל

בר באוניברסיטת  יהודית  לאמנות  -במחלקה 
השני   הראשון,  התואר  במסגרת  עוסקים,  אנו  אילן 

 
יסה,  בבית הכנסת בקירכהיים זהו הקיר של דלת הכנ  7

אלי  צמודה  הייתה  הכוהכתובת  בבית  של  נה.  סת 
ה דלת  הצפוני, בכהופן  בקיר  קבועה  הייתה  כניסה 

בצמוד לפינת הקיר המערבי, והכתובת, שנכתבה בצד  
של אליה   הימני  צמודה  הייתה  המערבי,  הקיר 

עלשמאלמ הכתובות  מיקום  ענה  כך  ההנחיה    . 
- ,Goldman : ראוההלכתית הקדומה "בסמוך לפתח".  

Ida    'הכ.  204עמ בבית  הכתובת  נסת  מיקום 
  ע. הכתובת המקורית מוצגת ימפורג אינו ידונטרלבאו

 Hälischבמוזיאון    בית הכנסת  ם אחרים שלעם ציורי 

Fränkisches Museum    האל שוואביש  בעיירה 
(Schwäbisch Hall  )נתונ תודתי  למנהל  בגרמניה.  ה 

להשתמש   האישור  על  פנטר,  ארמין  ד"ר  המוזיאון, 
 בתמונה. 

מהפן    –והשלישי, בסוגיות שונות באמנות היהודית  
אנו    .יעכשוו -ההלכתי, ההיסטורי, הלאומי והישראלי

חזותית באמנות  יהודית  זהות  של  בביטויים    , דנים 
  י יחה ושינו ם לתהליכי צמיציירים יהוד  שלבתגובות  

מחד גיסא, ולרדיפות ולהשמדה, כגון חורבן המקדש  
ו . נוסף על כך, אנגיסא  שבו עוסק מאמרי זה, מאידך

 עוסקים בקשרים שבין יהדות לאמנות עכשווית.  

כנסת,  בבתי  וכתובות  קיר  ציורי  מנתחים  אנו 
ממצאים   חוקרים  ובחו"ל,  בארץ  ציבור  במוסדות 

ומוצארכיא וגולוגיים  מוזיאוניים,  ים חנבוים 
יחס את האת התפתחותה של ההלכה, ובאמצעותם  

לתרבות  של   הדורות  לאורך  השונים  הזרמים 
 החזותית היהודית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "שע"ל ז"ל", ציור קיר. אונטרלימפורג )גרמניה(, בית 
  ,)?( המערבי  הקיר  צבי  1738-9הכנסת,  צילום:   .

 . 2015, אורגד
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