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   רמי ניר     מל� הצאביה= מל� צבויי� 
  
  

  )10' תהלי� צב( ...ִהֵ�ה אְֹיֶביָ� יֹאֵבד��ִ�י��ִ�י ִהֵ�ה אְֹיֶביָ� ְיהָוה 

   
  

ָע&�  ִ%ְנָער �ְרי�ְ� ֶמֶלְ� ֶאָ$ָסר ְ�ָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְ� ֵעיָל� ְוִתְדָעל ֶמֶלְ�  �ִי��ַוְיִהי ִ�יֵמי �ְמָרֶפל ֶמֶלְ�
�ְרַ%ע ֶמֶלְ� ֲעמָֹרה ִ%ְנ)ב ֶמֶלְ� �ְדָמה ְוֶ%ְמֵאֶבר ֶמֶלְ� ְצבִֹיי� � ֶ�ַרע ֶמֶלְ� ְסדֹ� ְוֶאת�ה ֶאתִמְלָחָמִ

  )1�3' בראשית יד( ...ֵעֶמק ַהִ,ִ+י� ה�א ָי� ַהֶ*ַלח�ֵאֶ$ה ָחְבר� ֶאל� ָ�ל צַֹער� �ֶמֶלְ� ֶ�ַלע ִהיא

  
ַוָ.בֹא ַה0ִָליט ַוַ.ֵ ד ְל�ְבָר� ָהִעְבִרי   :)13' בראשית יד( עד ומתו– עיל� הייתה מדינה בעלת עצמה רבה

 יה למסע מלחמההקי� קואליצישכדרלעומר  כיבושיעל  ...ְוה�א %ֵֹכ2 ְ�ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ָהֱאמִֹרי
 נהלהו � בנתהאותדרכי מסחר בשטחי� ו בלבסס שלטו�לדכא מרד ובמטרה בראשותו 
 ,לדעתי , כי צבויי�]עדת הנבטי� [עדת הצאביהמל! = ר ֶמֶלְ� ְצבִֹיי� ֶ%ְמֵאֶבה שהקי� קואליציי

   ...חובקת עול� ולא שמו של מקו�  =)ט"כמורה נבוכי� החלק השלישי ראו (= עדה  הוא שמה של
  

  מל� הצאביה= מל� צבויי�  :מוכיח התיעוד כי ,כלומר
   
  

  : כדלקמ�2  רה נבוכי�� בספר מו"מלמד הרמב, ]הנבטי�עדת [צאביה העדת על , והלא
  

 �ושהאנשי� כול� , באות� זמני�צאביה היו תורותיה� של ה יודע אתה כמה מפורסמות  .1
אני מתכוו� לאמונה בישויות רוחניות ובאפשרות ,  היו עובדי עבודה זרה�למעט אחדי� 

  )ג"סהחלק הראשו� ( ...]הן הקמעות[ ולעשיית הטלסמאות, את הישויות האלה" להוריד"
  

האד� ולהביא אליה� את �את בני למשה רבנו וציווה עליו לזמ�, יתעלה ויתהדר, כאשר נגלהו  .2
הדבר הראשו� שישאלו אותי הוא שאאמת לה� שנמצא אלוה : "אזי אמר, השליחות הזאת

 לא � למעט בודדי� �האד� כול� באות� ימי� �כי בני". אחר זאת אטע� שהוא שלחני. לעול�
  )ג"החלק הראשו� ס( ...ההיו מודעי� למציאות האלו

  
שוכ� עליו אמרו מפורשות : לכ� באומר� כפי שדימו כיתות הצאביה שהאל הוא רוח הגלגל  .3

  )'החלק הראשו� ע( ...שהוא יתעלה נבדל מ� הגלגל ואיננו כוח בו
  

והבהרנו שנבואת משה רבנו נבדלת , מכיוו� שדיברנו על מהות הנבואה והגדרנו את אמיתתה  .4
כי לקריאה זאת . נאמר שמההשגה הזאת לבדה התחייבה הקריאה אל התורה, תומנבואת זול

ולא , שקרא אותנו משה רבנו לא קדמה כמותה מצד א, אחד מ� הידועי� לנו מאד� ועד אליו
. כ� יסוד תורתנו הוא שלא תהיה זולתה לעול�. היתה אחריו כמותה מצד א, אחד מנביאינו

  .  תהיה אלא תורה אחת והיא תורת משה רבנולא היתה תורה ולא, לפי דעתנו, לכ�
הוא שא, אחד מכל הנביאי� , פי הכתוב בספרי הנבואה והמופיע במסורת� על, ההסבר לכ!

לא אמר מעול� אל קבוצה של , מתושלח וחנו!, נוח, עבר, ש�, כגו� האבות, שקדמו למשה רבנו
וציווה עליכ� ,  לעשות כ!האל שלחני אליכ� וציווני לומר לכ� כ! וכ! ואסר עליכ�: "אנשי�

אלא אל הללו באה . לא הכתוב בתורה ולא מסורת אמיתית מעידי� על דבר כזה". לעשות כ!
אס, את האנשי� , כגו� אברה�, מי שגבר עליו אותו שפע. כפי שהסברנו, רק התגלות מ� האל

כ� היה אברה� מלמד את האנשי� . וקרא לה� בדר! הלימוד וההדרכה אל האמת שהשיג
ושאי� ראוי , באר לה� בראיות עיוניות שיש לעול� אלוה אחד ושהוא ברא את כל זולתוומ

והיה כורת ע� האנשי� ברית על זאת ומוש! אות� , לעבוד אות� תמונות ולא דבר מ� הנבראי�
וציווני , האל שלחני אליכ�: "הוא מעול� לא אמר. בנאומי� יפי� ובמעשי� טובי� כלפיה�

מל אות� ולא קרא את האנשי� , הוא ובניו ובני ביתו, צטווה על המילהג� כאשר נ". ואסר עלי
כי ידעתיו : הרי מבי� אתה את הכתוב בתורה על אודותיו. אל זאת בצורת קריאה נבואית

 ...]צדקה ומשפט    לעשות' ושמרו את דר� ה, למע2 אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו[
    )ט"החלק השני ל( ...צוואה בלבדהרי שהתברר שפעל בדר! ה). 19, ח"בראשית י(
  

כאשר אביא . שיטת� שאי� אלוה זולת הכוכבי�. ידוע שאברה� אבינו גדל בעדת הצאביה  .5
לידיעת! בפרק זה את ספריה� המצויי� עתה בידינו ושתורגמו ללשו� הערבית ואת ספרי 

 מתוכ� יתברר ל!, פיה� את שיטת� ומסורותיה��ההיסטוריה הקדומי� שלה� ואגלה ל! על
כמו כ� ה� . שה� אומרי� במפורש שהכוכבי� ה� האלוה ושהשמש הוא האלוה הגדול ביותר
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מוצא אתה אות� . אבל שני המאורות גדולי� יותר, כל שבעת הכוכבי� ה� אלי�: ג� אומרי�
מוצא . בזה הלשו� אמרו. אומרי� במפורש שהשמש הוא המנהיג את העול� העליו� והתחתו�

ה� . ה� אלה ובספרי ההיסטוריה שלה� את המעשה באברה� אבינואתה שהזכירו בספרי
חלק על הציבור וטע� שיש פועל זולת , א'שהתחנ! בכות, כאשר אברה�: אמרו בזה הלשו�

לעי� של �ה� ציינו בטענותיה� את הפעולות הגלויות. על סמ! כ! וכ!) טענות(טענו נגדו , השמש
כ� �אחרי. הוא כגרז� ביד הנגר. צדקת�:  לה�אמר, אברה�, כלומר, אזי הוא. השמש במציאות

המתועד (בסופה של אותה פרשה ה� הזכירו שהמל! . הזכירו משהו מטענותיו עליו השלו� נגד�

ושבבית הסוהר המשי! להביא ראיות נגד� במש! , עליו השלו�, כלא את אברה� אבינו )ֶׁשְמֵאֶבר
לכ� הגלה אותו . אנשי� מדתותיה�אז פחד המל! שהוא ישבש את שלטונו וירחיק את ה. ימי�

אתה תמצא פרשה זאת מוסברת כ! . כ! סיפרו. אחרי שהחרי� את כל רכושו, לאר/ ישראל
  ". החקלאות הנבטית"ב

מפני שה� , ולא את ההתגלות שקיבל, ה� לא הזכירו את מה שמביאות מסורותינו האמיתיות
חלק , עליו השלו�, שכאשר הואאי� לי ספק . רואי� בו שקר� מכיוו� שחלק על דעת� הפסולה

שסבל  ומכיוו�. גינו אותו וזלזלו בו, גידפו אותו התועי� הללו, על שיטת� של האנשי� כול�
, ואברכה מברכי� ומקלל� אאר: נאמר לו, והעדי, את האמת על כבודו, זאת למע� האל יתעלה

שרוב תושבי , יו�סופו היה מה שאנו רואי� ה). 3, ב"בראשית י (ונברכו ב� כל משפחת האדמה
עד כדי שמתייחשי� אליו מי שאינ� , האר/ מסכימי� להעריצו ולהתבר! בזכרו) כדור(

למעט שרידי אותה עדה נכחדת שנותרו , אי� חולק עליו ואי� מי שאינו מכיר בגדולתו. מצאצאיו
שהרי הללו ה� שרידי . כמו כופרי התורכי� בקצה צפו� וההודי� בקצה דרו�, בקצווי האר/

השיא שהגיעו אליו מי שהתפלספו באות� . מפני שהיתה זאת עדה חובקת עול�,  הצאביהעדת
. שהגלגל והכוכבי� ה� הגו, והאל יתעלה הוא רוחו, זמני� הוא שדימו שהאל הוא רוח הגלגל

  ".פיסיקה"הזכיר זאת בפירושו ל] ה'אב� באג[אבו בכר אב� אלצאיג 
ה� טועני� .  בעיניה� השמי� ה� האלוהשכ�, לכ� האמינו הצאביה כול� בקדמות העול�

אבל מרוממי� אותו ואומרי� שהוא נביא , שאד� הוא איש שנולד מזכר ונקבה כשאר האנשי�
כ� אמרו . ושחיבר חיבורי� על עבודת האדמה, ושהוא קרא לעבוד את הירח, שלוח של הירח

 אתה ש הצאביה לכ� מוצא. לעבוד פסילי�) שראוי(הצאביה שנוח היה חקלאי ושהוא לא סבר 
כ� ציינו בספריה� שהוא הוכה ונכלא . כול� מגני� את נוח ואומרי� שהוא מעול� לא עבד פסל

ה� טענו ששת חלק על דעתו של אביו . וסיפרו על אודותיו סיפורי�, בגלל עבודתו את האל
ה� משקרי� שקרי� מגוחכי� מאוד המצביעי� על חסרו� שכל גדול . אד� בדבר עבודת הירח

ה� אמרו . ושהיו בתכלית הבורות, שה� היו האנשי� הרחוקי� ביותר מ� הפילוסופיה)  כ!על(ו
הביא עמו , שכאשר יצא אד� מאקלי� השמש הסמו! להודו והעמיק לחדור לאקלי� בבל

כ� הביא עלי� של ע/ ירוק שהאש לא . בעל עלי� וענפי� וע/ אב�, מה� ע/ זהב צומח. נפלאות
כ� הביא . ר על ע/ המטיל את צלו על עשרת אלפי� איש וגובהו כקומת אד�כ� סיפ. שורפת�

] עוד[בדי� אלה ה� מספרי� על �בסיפורי. שבכל עלה מתעטפי� שני אנשי�, עמו שני עלי�
ומאמיני� למרות זאת באלה הנמנעות , יש לתמוה על אנשי� הסוברי� שהעול� קדו�. נפלאות

בהזכיר� את אד� וכל מה שה� מייחסי� אליו כוונת� . בטבע לדעת היודעי� את העיו� הטבעי
לחזק את שיטת� בדבר קדמות העול� כדי לאמור בעקבות זאת שהכוכבי� והגלגל ה� 

    )ט"החלק השלישי כ(... האלוה
  

ברור שכול� . המצוות הכלולות בקבוצה השנייה ה� כל המצוות שמנינו בהלכות עבודה זרה  .6
נכונות שה� גררה של עבודה �בודה זרה ומדעות אחרות בלתיכדי להיחל/ מטעויות ע) ניתנו(

כאשר . ואחרות שבאותו גדר) 10�11, ח"דברי� י ( חברמעונ2 ומנחש ומכש; וחברכגו� , זרה
יתברר ל! שהכישו, שתשמע הוא מעשי� שהיו הצאביה , תקרא את כל הספרי� שציינתי ל!

ה� היו מעוררי� באמצעות� . ני�ורוב� היו אצל המצרי� והכנע, והכשדי� והכלדי� עושי�
שה� עושי� במציאות מעשי� מופלאי� ומוזרי� לאד� אחד , )בעצמ�(או מדמי� , שווא� דמיו�

לא ההיגיו� קובע ולא השכל מאמי� שמעשי� אלה שעושי� המכשפי� . או לאנשי מדינה אחת
    )ז"החלק השלישי ל( ...מחייבי� איזשהו דבר בכלל

  
): הכתוב(אמר ,  שהנשי� תעשינה אות��ברוב� ) או (�עשי� האלה ומכיוו� שהתנו בכל המ  .7

. וכ� מכיוו� שמטבע� מרחמי� האנשי� על הנשי� מלהורג�, )17, ב"שמות כ (מכשפה לא תחיה
וחזר ואמר את ) 2, ז"דברי� י (איש או אשהלכ� ג� הבהיר באשר לעבודה זרה במיוחד 

. הו לגבי חילול שבת ולא לגבי דבר אחרשלא נאמר כמו) 5, ש�, ש� (או את האשה... האיש
  )ז"החלק השלישי ל( ...הטע� לכ! הוא ריבוי החמלה הטבעית עליה�

  
. עשרה ה� שמנינו במה שנותר מספר עבודה ובספר קורבנות�המצוות הכלולות בקבוצה האחת  .8

 פי השגתנו �נתחיל עכשיו לתת טע� לכל אחת מה� על. כבר ציינו את תועלת� באופ� כללי
. שהמצרי� הקדמוני� היו עובדי� את מזל טלה, כמו שפירש אונקלוס, כתוב בתורה: נאמרו

', שמות ח (ה2 נזבח את תועבת מצרי�: נאמר. לכ� היו אוסרי� לשחוט צא� ושונאי� רועי צא�
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כ� היו קבוצות מבי� הצאביה ). 34, ו"בראשית מ (כי תועבת מצרי� כל רעה צא2: ונאמר) 22
תפישה . לכ� קראו לשדי� שעירי�.  ומאמיני� שה� לובשי� צורת עזי�,עובדי� את השדי�

אשר ה� [ ולא יזבחו עוד את זבחיה� לשעירי�: זאת היתה נפוצה הרבה מאוד בימי משה רבנו
כמעט רוב עובדי . לכ� היו אות� קבוצות ג� אוסרות לאכול עזי�). 7, ז"ויקרא י(] זני� אחריה�

לכ� אתה המוצא . ול� היו מכבדי� אותו מי� מאודכ. עבודה זרה שונאי� שחיטת בקר
�שאר מיני בעלי אפילו באר/ בה שוחטי�, שההודי� אינ� שוחטי� בקר כלל עד ימינו אלה

  )ו"החלק השלישי מ( ...חיי�
  

למרות זאת היו אוכלי� אותו מכיוו� שטענו .  היו חושבי� את הד� לטמא מאודצאביהדע שה  .9
וה� באי� אליו , הוא נעשה אח לשדי�, כל אותו מישהווכאשר או, שהוא מזו� השטני�
אבל היו אנשי� שהיה לה� קשה . כמו שמדמה ההמו� באשר לשדי�, ומודיעי� לו עתידות

אוספי� את , חיי�� לכ� היו זובחי� בעל. לאכול ד� מפני שהוא דבר שטבע האד� מתעב אותו
ה� . מסביב לד�)  יושבי�כשה�(ואוכלי� את הבשר של הזבח , קיבול או בגומה�דמו בכלי

בשעה שה� אוכלי� את , שהוא מזונ�, דימו שבעשות� זאת השדי� אוכלי� את הד� הזה
 לטענת� �ואז . וכ! נוצרת אחווה מכיוו� שכול� אוכלי� על שולח� אחד ובחבורה אחת, הבשר

כל אלה דעות .  יבואו אליה� השדי� האלה בחלו� ויודיעו לה� נסתרות ויועילו לה��
  )ו"החלק השלישי מ(... פיה��ני� הה� היו מפורסמות ומשפיעות ונהגו עלשבזמ

  
שטעמ� נסתר ממני ואיני , פרטי� אלה. רוב החוקי� שטעמ� נסתר באו להרחיק מעבודה זרה  .10  

לכ� המידה הידועה לי אישית . סיבת� שאי� שמע אוז� דומה למראה עיניי�, יודע מה תועלת�
מה ג� , ספרי� אינה כידיעת מי שראה את מעשיה� בעיניו ששמעתיה מ� הצאביהמדרכי ה

אילו ידענו את פרטיה� של מעשי� אלה ושמענו . שדעות אלה נמחו לפני אלפיי� שנה או יותר
היתה מתבררת לנו בחינת החוכמה בפרטי מעשי הקורבנות והטומאות , את פירוט הדעות הה�

שכל זה אינו אלא כדי למחות את הדעות כי אי� לי ספק . ושאר דברי� שטעמ� אינו מצוי בידי
תהו בוכדי לעקור את המעשי� נטולי התועלת אשר כילו חיי אנוש , נכונות הה� מ� הדעת�הלא
הדעות הה� שיתקו את המחשבה האנושית מלחקור ולגבש מושכל או ). 4, ט"ישעיה מ (והבל

וירמיה . עילו הלכואחרי התוהו אשר לא יו: כמו שהבהירו לנו נביאינו ואמרו, מעשה מועיל
 הבל ואי2 ב� מועיל, א� שקר נחלו אבותינו ]אלי� גויי� יבאו מאפסי אר= ויאמרו[: אמר

  )ט"החלק השלישי מ(... )19, ז"ירמיה ט(
  

כ� תולדות אות� ,  רחוקי� מאתנו היו�צאביהשמנהגי ה כמו שציינתי ל!, בסיכומו של דבר  .11  
היה מתברר , דענו אות� אירועי� שאירעו בימי� הה�אילו ידענו אות� וי. ימי� נסתרות ממנו

  )'החלק השלישי נ(... לנו לפרטיו הטע� להרבה ממה שנזכר בתורה

  
לכ� . יתברר ל! מאיזונ� ומחוכמת� מה שראוי שיתברר, כאשר נדבר בספר זה על טעמי המצוות  .12  

 כל � וכי יש בה סבל מי שטוע� שעולה כבד וקשה ). 8, ט"תהלי� י(תמימה ' תורת הנאמר עליה 
אלהי� ' מה ה: לכ� אמר. עוד אסביר את קלותה באמת בעיני השלמי�. זאת טעות בהתבוננות

אלהי� ' אלהי� ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' כי א� ליראה את ה[שואל מעמ� 
   )ט"החלק השני ל(.. ).12', דברי� י (]בכל לבב� ובכל נפש�

  
תהלי�  (צרופה' אמרת ה: שנאמר, ו המצוות אלא לצרו, בה� את הבריותהווי אומר לא ניתנ  .13  

  )ו"החלק השלישי כ (...)31, ח"י

   
   : כדלקמן–ג " שוליים החלק הראשון סהערות

סמוך לגבול עם , מי שנקראו בשם צאביה בתקופת שלטון האסלאם היו עדה שישבה בחראן בצפון עיראק
דתם שילבה עבודת כוכבים עם ). ת ישבו בארצות שונות ורבותלפי כמה מסורו(סוריה ועם אסיה הקטנה 

שנקראו , כך קרה שדתם ופולחנם של בני חראן. יסודות מן הפילוסופיה הפיתגוראית והמיתולוגיה הֶהרֵמטית
זו היתה . היו הצורה היחידה של עבודת כוכבים ומזלות שהתקיימה תחת שלטון האסלאם, מעתה צאביה

ומסתבר שלכן הוא זיהה כל עבודת כוכבים , ם"ם שהיתה לעיני הרמב"ל עכואפוא הדוגמה היחידה ש
  ... ומזלות וכל עבודת אלילים עם פולחן הצאביה

    
 וה� מתועדי� וכ2 מתעדי� את קיומ� ואת שאיפותיה� "ִהֵ�ה אְֹיֶביָ� ְיהָוהִ�י  ":כ�2א�, ברור

 מדינת הודי� ואת ישראלועוד ימשי� ויגבר הויכוח והזדו2 יתמקד ברעיו2 לחסל את הי
אינו וסו; �י�במתי נבקעו המי�   π = 22/7כמו חשבו2במוכיח  ַהַ?ָ�ת מת2כי . היהודי�
� ְוִקְרע� ְלַבְבֶכ� ְו�ל  =דעתבלשוב לא נותר אלא  ,אזו את מרבית� של אזרחי העול�משכנע 

ָהָרָעה � ֶחֶסד ְוִנָח� ַעל�ֶאֶרְ� �0ִַי� ְוַרב�� ה�אַח��2 ְוַרח�� �ִ�י ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכ��ִ�ְגֵדיֶכ� ְו%�ב� ֶאל
ולחכות ) 13�14' ואל בי(... ִמְנָחה ָוֶנֶסְ� ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכ���ִמי י�ֵדַע ָי%�ב ְוִנָח� ְוִהְ%ִאיר �ֲחָריו ְ�ָרָכה

 ...ֵאֶ$ה�ָנה ָכלִ@ְכֶלי�� קֶֹד%�ַע���ְכַכ$�ת ַנ0ֵ= ַיד :)7' יב(דניאל האחרונה להתגשמות נבואת 


