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בניסן  בי'  נולד  הורוויץ  ויקטור  אביגדור   

בפילדלפיה   ,)1948 באפריל   19( תש"ח 

השני  והיה  הברית,  שבפנסילבניה בארצות 

מסורתי- בבית  גדל  הוא  ילדים.  שישה  מבין 

קונסרבטיבי, למד בבית ספר ממשלתי לבנים 

את  וסיים   )Central High School( מוכשרים 

הקהילה  של  הספר  בבית  יהודי  חינוך  קיבל  בבד  בד   .1965 בשנת  התיכון  הספר  בית  לימודי 

לתואר  לימודיו  את  השלים   1969–1965 בשנים  הר־ציון.  והידועה  הגדולה  הקונסרבטיבית 

בלימודים  ממשיך  בעודו  טמפל בפילדלפיה,  עברית באוניברסיטת  ראשון בלשון ובספרות 

יהודיים בגרץ קולג' ובישיבה של פילדלפיה. בשנת 1969 עלה אביגדור לישראל. בין השנים 

פרופ'  בהנחיית  תזה  וכתב  העברית  באוניברסיטה  למקרא  שני בחוג  לתואר  למד   1975–1970

מנחם הרן על הנושא 'טקסי חנוכת מקדשים במקרא והשוואה לחומר חוץ־מקראי'. את עבודת 

הדוקטור כתב במחלקות למקרא ולאשורולוגיה, בהדרכתם של פרופ' מנחם הרן ופרופ' אהרן 

הדברים הבאים מבוססים על הרצאה שנשאתי בכנס 'מקדשים ופולחן במזרח אגן הים התיכון בתקופות   *
הברונזה והברזל', שנערך במחלקה למקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדום, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 
ובמושב   ,)2013 במרס   7 תשע"ג,  באדר  )כ"ה  אורן  אליעזר  פרופ'  לכבוד  היובל  ספר  פרסום  לרגל 
שהוקדש לזכרו של אביגדור הורוויץ ז"ל בכנס ה־SBL בבולטימור, נובמבר 2013. הנוסח המלא של 
5–11. הפרטים  דברי ההספד שנשאתי בכינוס הארכאולוגי התפרסם בבית מקרא נח )תשע"ג(, עמ' 

הביוגרפיים מסתמכים על הערך הנושא את שמו בוויקיפדיה. 
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לאור כתבים מסופוטמיים ושמיים צפון־מערביים'.1  בתי מקדש במקרא  'בניית  שפר בנושא: 

בשנים 1979–1983 לימד במחלקה לאשורולוגיה באוניברסיטה העברית. משנת 1984 היה חבר 

במחלקה למקרא ומזרח קדום באוניברסיטת בן־גוריון וזכה למעמד פרופסור מן המניין בשנת 

מקרא',  'בית  העת  כתבי  התנ"ך' ומערכות  'עולם  מערכת  חבר  היה  הורוויץ  אביגדור   .1999

המארגנות  בוועדות  פעיל  חבר  היה  כן  הקדום'.  והמזרח  המקרא  לחקר  ו'השנתון  מועד'  'חקרי 
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אם  לאות,  ללא  תפקידים  עצמו  על  נוטל   – האקדמיה  בשירות  מצטיין  חיל  היה  אביגדור   

בחגיגות  ואם  יובל,  ספרי  בעריכת  אם  ובעולם,  הארץ  ברחבי  כנסים  ובארגון  הרצאות  במתן 

לציון קידומו האקדמי של עמית או לרגל פרישתו לגמלאות. כל מלאכה שנטל על עצמו מילא 

במסירות, בהתלהבות, וְבֵחן כל כך אביגדורי. היה משהו כמעט גנדרני באסתטיקה של ההזמנות 

שעיצב לרגל אירועים שיזם. הוא החשיב את בחירת הגופן והתמונה בעיצוב ההזמנה במידה לא 

פחותה מבחירת תכניה. נפש האמן שבו ידעה לראות בעין אוהבת את תבליטי המלכים, האלים, 

ובמידה לא פחותה, את תבליטי האלות מן הפנתאון האשורי והבבלי שקישטו ככרזות את קירות 

חדרו.

התגייסותו של אביגדור הייתה שלמה גם בעניינים שאינם קשורים לבימת האקדמיה, כמו   

נשיאת דרשה בבר מצווה של בני המשפחה, עלייה לקריאה בתורה בבית הכנסת, הכנה לקריאה 

במגילת אסתר בפורים או קהלת בסוכות – משימות אלו הסבו לו סיפוק ואושר רב, והוא התמסר 

בחדרו  יוקרתי.  עת  בכתב  מאמר  מפרסום  פחותה  לא  במידה  והחשיבן  הרצינות  במלוא  אליהן 

נשמעו תדיר מוסיקה קלסית או קטע שירה מתוך אופרה איטלקית של ורדי. לפעמים הרטיטה 

את אוויר החדר שירת חזנות רגשנית. כאילו שני עולמות מוסיקליים שכנו בנפש אחת.

אביגדור היה חוקר־יוצר, ושמחת החקירה ליוותה את דרך חייו. נראה היה שאצלו התבונה   

והיצריות חברו להן יחדיו – השכל לא הכניע את היצר, והיצר לא הכניע את השכל – הם הזינו 

זה את זה והולידו יצירה ספרותית חוצה גבולות: מפגש שבין Βibel ו־Babel, כתבי נחש )אומנה( 

פרשנות  כלים,  של  וריטואל  מקדש  של  אדריכלות  ומחשבה,  פילולוגיה  חכמתיים,  וטקסטים 

מסורתית וביקורת ספרותית, מבנים ותמטיקה, כּוליות ומילוליות. כל מי שבא בשער מחקריו 

שלו,  החשיבה  מעומק  והחקירה,  הידע  תחומי  של  היריעה  מרוחב  להתרגש  שלא  יכול  אינו 

ולא פחות מכמות פרסומיו. בחקירתו המשווה בין ספרות המקרא לספרות המזרח הקדום הוא 

נזהר מלהסיק מסקנות נמהרות ונחרצות בהגדרת טקסט המקור – המשפיע – לעומת הטקסט 

 I Have Built You an Exalted House: Temple Building in the :עבודת הדוקטור יצאה לאור כספר  1
 Bible in Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Writings (JSOT Supplement Series

115, JSOT/ASOR Monographs 5), Sheffield 1992
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נושאי  של  עשיר  מגוון  רק  לא  הניבה  אלו  עולמות  עם  שלו  האינטימית  ההיכרות  המושפע. 

מושכל  שימוש  עשה  אביגדור  ופולחן.  דת  בנושאי  ביקורתי  למחקר  בסיס  הניחה  אלא  חקירה 

במתודולוגיית ההשוואה שבין המקרא והמזרח הקדום בחיפוש אחר מקבילות לשוניות וזיקות 

ואביזרי  כלים  של  שמות  והתומים,  האורים  על  ממחקריו  עולה  כך  טיפולוגיות.  או  רעיוניות 

פולחן )כמו, פרוכת, מזמרות, מזרקות ועוד כהנה וכהנה(, שימושי לשון כגון 'כסף עובר לסוחר', 

'כלב מת' או 'חן, חסד ורחמים', ומונחים מעולם המשפט והפולחן כגון 'רציעת אוזן העבד', 'טמא 

שפתיים' ו'עשיית פסל'. נראה כאילו מהלך היה במשעולי המקרא ובמלוא חושיו נוגע ומלקט, 

נושם, מריח וטועם. מדי פעם מתבונן ממעוף הציפור ובוחן סוגיות עקרוניות רחבות היקף כמו 

סיפורי הבריאה בבבל ובמקרא, או סוגיית חקר הטקסטים ותהליכי התגבשותם וכינוסם לקנון 

בספרות המקרא ובספרויות המזרח הקדום. במחקריו על מקדש שלמה ומקדשים אחרים בעולם 

אריאדֶנה  של  החוטים  בפקעת  היה  אוחז  כאילו  שלו  המרחבית  בראייה  אביגדור  נעזר  הקדום 

ומנווט במרחביו האדריכליים של המקדש, חוצה אותו לאורכו ולרוחבו, עובר ממרחב של חולין 

אל מרחב של קדושה ועד קודש הקודשים, שם ממתיק הוא סוד עם הכהן הגדול ביום הכיפורים 

או מציץ מבעד ל'חלונות שקופים אטומים' )מל"א ו 4(.

תפישת המקדש ונוכחות האל במקדש במזרח הקדום סייעה לו בפיצוח קוד החשיבה הפולחנית   

במקרא והבנת הסמלים בתפישת האל. אביגדור היה מהלך קוממיות לא רק במקדש הישראלי 

אלא גם במקדשי האלים באשור, בספריות המלכים, ובחצרות חכמיהם. הפרספקטיבה של עולם 

בין טקסטים  הביקורתית שלו  לחידוד האבחנה  והפולחן בספרות המזרח הקדום תרמה  האמונה 

המתארים מציאות פולחנית־דתית לטקסטים המטיפים לאידאולוגיה או לאוטופיה של דת.

מלכים  כתובות  של  ספרותיים  ניתוחים  לערוך  אביגדור  את  הביא  בנייה  בסיפורי  העיסוק   

אשוריות ובבליות, המתארות בסופן מפעלי בנייה. סוג מיוחד של כתובת מלכותית נדון בספרו 

'מבנים ספרותיים בחלקים הלא־משפטיים של חוקי חמורבי'.2 ספר זה עוסק במסגרת הספרותית 

של חוקי חמורבי, שמסייעת בעיצוב דמותו כמלך המקיים את שליחותו האלוהית לעשות צדק 

ומשפט לחלשים ולנזקקים. ספרו השלישי, 'עבודת האל ושכרה: אידאולוגיה ופואטיקה בכודורו 

של הינקה',3 דן במשמעות אבני הגבול ששימשו תעודה משפטית להענקת בעלות על הקרקע. 

הספר מתמקד באבן כודורו מימי נבוכדנצר הראשון מלך בבל, שהתגלה בראשית המאה ה־כ', 

ואביגדור מעניק לו לראשונה ניתוח ספרותי. קריאתו מראה שהמחבר ניצל טכניקות ספרותיות 

מתוחכמות כדי למשוך את תשומת לבם של האלים למעשי החסד של כוהן אחד על מנת שישמרו 

על זכויות שהעניק לו המלך.

 Inu Anum ṣīrum: Literary Structures in the Non-Juridical Parts of Codex Hammurabi  2
 (Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund of the Babylonian Section of the

University Museum 15), Philadelphia, PA 1994
 Divine Service and Its Rewards: Ideology and Poetics in the Hinke Kudurru (Beer-Sheva:  3

Studies by the Department of Bible and Ancient Near East 10), Beer-Sheva 1997
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'תאומים'.4  אביגדור  כינה  שאותם  כרכים,  בשני  משלי  לספר  הפירוש  הינו  האחרון  ספרו   

בדברי ההקדמה לפירושו למשלי מעיד אביגדור על גישתו הפרשנית באלו המילים: 'הפירוש 

המוגש בזה הוא פירוש אישי המשקף את סגולותי הפרשניות האישיות, ואת אהבתי להתמודד 

'סגולה'  )עמ' ח; ההדגשה שלי(. הבחירה שלו במינוח  פנים'  אל  עם טקסטים עתיקים פנים 

 ,sikiltu המקביל  האכדי  המונח  של  הרחבה  הלשונית  מתפישתו  נובעת  והיא  מקרית  איננה 

בבחינת  זה,  ובהקשר  נרכשים,  חקירה  וכלי  ידע  בבחינת  חמדה  ושכיות  לאוצרות  שמתייחס 

קניינו התרבותי־רוחני של הפרשן היושב על מדוכת הכתיבה. גם ניסוחו 'פנים אל פנים' מבטא 

היטב את גישתו הפרשנית הבלתי אמצעית בקריאת הטקסט. רוב פרשני משלי נוהגים להציג 

ספרות  של  המאפיינים  סקירת  באמצעות  הספר  של  החכמתי  צביונו  את  לפירושם  בהקדמה 

החכמה. לרוב מתוארים ההבדלים על דרך השלילה, לשון אחר, היעדרם של היבטים היסטוריים 

לאומיים בספר משלי, היעדרם של נביאים ומעשי נסים, היעדרם של אזכורים גאוגרפיים, וזאת 

בניגוד לספרי הנביאים או לספרים ההיסטוריוגרפיים. אביגדור מזכיר אמנם מאפיינים אלו אך 

מקדיש דיון נרחב לא פחות לשאלת מקומו של ספר משלי בארון הספרים היהודי. בדיונו על 

מסורת השמות של ספר משלי מביא אביגדור את כינויו של ספר משלי 'ספר החכמה', שנזכר 

1: 'מענה רך ישיב חמה',  בפיוט לשחרית יום שני של ראש השנה. הפיוט מצטט את משלי טו 

ומפנה למקור הכתוב: 'סמכתי יתדותי בספר חכמה', שהיה כנראה אחד מכינוייו של ספר משלי. 

החיפוש הקפדני אחר ציטוטים מספר משלי במסורת היהודית הנחה את אביגדור ללקט כל גרגר 

של ידע במסורת הפרשנית של חז"ל ושל בעלי הפיוטים כחלק בלתי נפרד מתולדות המסירה של 

ספר משלי.

גם בדיון המיוחד שמקדיש אביגדור למסורת הקריאה ולמערכת הטעמים המיוחדת של משלי,   

נבחן ההיבט  ואיוב,  והאופיינית לספרי השירה המובהקים, תהלים משלי  הקרויה טעמי אמ"ת 

התרבותי בדיוקן הפרשן. אביגדור כאמור היה בעל קריאה קפדן. הוא כיבד את מעמד הקריאה 

והקדיש לקריאה הרהוטה שעות ארוכות של אימון. אביגדור סוקר בהרחבה את מנהגי הקריאה 

של משלי בקרב קהילות שונות בספרד בין פסח לעצרת )שבועות( ומציין שבניגוד לספר תהלים 

שחלקים גדולים ממנו שובצו בנוסח התפילה הקבועה, מתוך ספר משלי נכנסו לתפילה פסוקים 

בודדים בלבד. עם זאת, הוא מאזכר רשימה מפורטת של פסוקים ששובצו בתפילות וביצירות 

ליטורגיות שונות בעיקר בפיוטים כמו בזמר 'דרור יקרא' של דונש בן לברט )'דעה חכמה לנפשך 

והיא כתר לראשך', שמתבסס על משלי כד 14 ואולי א 9, ד 9, יד 18(, ובפיוטים שנתחברו לחג 

השבועות כמו השימוש בשבח העצמי של החכמה במשלי ח, שנועד להלל את התורה בחג מתן 

ניכרת  ט"ו(  )מאה  המאוחרים  הביניים  בימי  המקובלים  ספרות  על  משלי  ספר  השפעת  תורה. 

בעיקר במנהג שקבעו לקרוא את מזמור 'אשת חיל' )מש' לא 10–31( בליל שבת לפני הקידוש, 

כשבח שנועד לא לעקרת הבית אלא לקבלת פני השכינה.

א' הורוויץ, משלי עם מבוא ופירוש )מקרא לישראל(, א–ב, תל אביב וירושלים תשע"ג.  4
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של  הישירה  קריאתו  פנים.  אל  פנים  הטקסט  בקריאת  מתבטא  בכתיבתו  אחר  היבט   

אביגדור את הטקסט והתחבבות הטקסט עליו כפרשן הם שעוררו את חשיבתו היצירתית בכל 

מתוכננת  פסיפס  כמלאכת  פתגמים  של  ושזירתם  בספר,  פנימיים  מבנים  של  לאיתורם  הנוגע 

היטב ברוח הפתגם: 'תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו' )מש' כה 11(. מלבד אימוץ 

חזקיה,  אנשי  שלמה,  המחברים:  כותרות  פי  על  לקבצים  משלי  ספר  של  המקובלת  החלוקה 

למואל ועוד, מציע אביגדור סידור של הקבצים הבודדים לפי עקרונות מספריים, בין שמדובר 

במספרים טיפולוגיים במקרא כמו המספר 'שבע', ובין שמדובר בשימוש בגימטרייה כעיקרון 

מנחה בעיצוב היחידות הספרותיות.

שמית  בפילולוגיה  שימוש  עושה  הפרשן  אביגדור  מקרא־אשורולוג.  חוקר  היה  אביגדור   

השוואתית ככלי חקירה ראשון במעלה. נראה שהוא אימץ את העיקרון המתודולוגי שהנחיל לו 

מורו ורבו פרופ' חיים תדמור ז"ל לנקוט יתר זהירות בכל הנוגע לחיפוש אחר המקור האטימולוגי 

של מילים בנות מוצא לשוני שונה כמו העברית המקראית בהשוואה לאכדית.

אביגדור ייחד מאמרים רבים לטיפולוגיה האדריכלית של מקדש שלמה ולאביזריו בהשוואה   

סוריה, שתוארך  Αin Dara בצפון  דרה  עין  ובעיקר למקדש  במזרח הקדום,  למקדשים אחרים 

לרבע הראשון של האלף הראשון לפסה"נ, כהשערת זמנו של מקדש שלמה. בכניסה להיכל של 

מקדש עין דרה נתגלתה טביעת זוג רגליים ענקיות שכונתה במחקר Big foot וסימלה כנראה את 

נוכחות האל במקדש. טביעת כפות רגליים שמעוררת בעיקר תחושה של יראת האל אך קוראת 

גם לאחר, לכל מי שנכנס להיכל, למדוד בהן את טביעות רגליו. כזה היה האיש – הוא הותיר 

עקבות – חותם רגליים ענקיות.

יהא זכרו ברוך!  




