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עשרת השבטים בהיסטוריה, הלכה ואגדה

מקורות בתנ״ך
וְחָָרה אַף ה' ּבָכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְֹלא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲָדמָה 

ֹלא תִתֵּן אֶת יְבּולָּה וַאֲבְַדתֶּם מְהֵָרה מֵעַל הָאֶָרץ הַּטֹבָה אֲשֶׁר ה' 
נֹתֵן לָכֶם: (ספר דברים, פרק י"א, פסוק י"ז)

"מַה-ּלָנּו- חֵלֶק ּבְָדוִד וְֹלא-נַחֲלָה ּבְבֶן-יִשַׁי לְאֹהָלֶיָ יִשְָׂראֵל עַתָּה 
ְראֵה בֵיתְָ ָדּוִד וַיֵּלְֶ יִשְָׂראֵל לְאֹהָלָיו"^ ספר (מלכים א', י”ב,ט"ז)

וַּיֹאמֶר ה' לִשְֹׁלמֹה יַעַן אֲשֶׁר הָיְתָה ּזֹאת עִּמְָ וְֹלא שָׁמְַרתָּ ּבְִריתִי 
וְחֹֻקּתַי אֲשֶׁר צִוִּיתִי עָלֶיָ ָקֹרעַ אְֶקַרע אֶת-הַּמַמְלָכָה מֵעָלֶיָ 

ּונְתַתִּיהָ לְעַבְֶדָּ... מִיַּד ּבִנְָ אְֶקָרעֶנָּה... ַרק אֶת-ּכָל-הַּמַמְלָכָה ֹלא 
אְֶקָרע שֵׁבֶט אֶחָד אֶתֵּן לִבְנֶָ לְמַעַן ָדּוִד עַבְִדּי ּולְמַעַן יְרּושָׁלַם אֲשֶׁר 
ּבָחְָרתִּי[2]. הנביא אחיה השילוני קורע מהמעיל של ירבעם בן 

נבט שנים-עשר חלקים ונותן לו עשרה ואומר לו: "ַקח-לְָ עֲשָָׂרה ְקָרעִים ּכִי כֹה- אָמַר ה' אֱֹלהֵי יִשְָׂראֵל 
הִנְנִי ֹקֵרעַ אֶת-הַּמַמְלָכָה מִיַּד שְֹׁלמֹה וְנָתַתִּי לְָ אֵת עֲשָָׂרה הַשְּׁבָטִים”

( י"א, י”א-י"ג)

בשנת 922 לפנה"ס, בימי שלטון בנו של שלמה, רחבעם… מרדו עשרת השבטים, ירבעם בן נבט,
ממלכת ישראל

זבולון, יששכר, אשר, נפתלי, דן, מנשה, אפרים, ראובן וגד, וחלק מבני לוי.

בממלכת יהודה
יהודה, בנימין, שמעון וחלק מבני לוי

ושבט שמעון איבד את זהותו העצמאית.

גלות אשר
בשנת 722 לפנה”ס  הושע - ,- אשור, מלך שלמנאסר 

החמישי ואחר כך תחת סרגון השני
החריבה את בירתה שומרון "וַיֶּגֶל אֶת-יִשְָׂראֵל אַּׁשּוָרה וַּיֹשֶׁב 

אֹתָם ּבַחְלַח ּובְחָבֹור נְהַר ּגֹוזָן וְעֵָרי מָָדי”   (ספר 
מלכים,ב’,י"ז,ו')

וַיַּגְלֵם לָראּובֵנִי וְלַּגִָדי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְבִיאֵם לַחְלַח וְחָבֹור 
וְהָָרא ּונְהַר ּגֹוזָן עַד הַּיֹום הַּזֶה”              (ד״ה א’,ה',כ"ו)

 מהאנאלים של תגלת פלאסר "רק 27,290 איש מהעיר 
שומרון”

גלות בבל
 597 לפנה"ס על ידי נבוכדנצאר והושלמה ב-586 

לפנה"ס עם הגליתו של המלך צדקיהו

״ומדלת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים לכורמים 
וליוגבים כורמים״ (ירמיהו נב, טז) 
תני רב יוסף אלו מלקטי אפרסמון 

מעין גדי ועד רמתא יוגבים אלו 
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ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה:
גוי שקידש בזמן הזה - חוששין לקידושין, שמא מעשרת השבטים הוא. והא דכל פריש מרובא פריש? 

בדוכתא דקביעי, דאמר רבי אבא בר כהנא: 'וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי' חלחוחבור - זו 
חדייב, נהר גוזן - זו גינזק, וערי מדי - זו חמדן וחברותיה

(תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ט"ז, עמוד ב)

וַיִּּכָתֵב ּכְכָל אֲשֶׁר צִוָּה מְָרּדֳכַי אֶל הַיְּהּוִדים וְאֶל הָאֲחַשְַׁדְּרּפְנִים וְהַּפַחֹות 
וְשֵָׂרי הַּמְִדינֹות אֲשֶׁר מֵהֹּדּו וְעַד ּכּוׁש שֶׁבַע וְעֶשְִׂרים ּומֵאָה מְִדינָה מְִדינָה 

ּומְִדינָה ּכִכְתָבָּה וְעַם וָעָם ּכִלְׁשֹנֹו וְאֶל הַיְּהּוִדים ּכִכְתָבָם וְכִלְׁשֹונָם.(מגילת 
אסתר)

"להיכא אגלי להו? מר זוטרא אמר: לאפריקי. ורבי חנינא אמר: להרי 
סלוג.

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צ"ד, עמוד א’)

"לשלוש גלויות גלו ישראל: 
אחת לפנים מנהר סמבטיון, ואחת לדפני של אנטוכיה, 

ואחת שירד עליהם הענן וכיסה אותם" (ירושלמי, מסכת 
סנהדרין י', ו’)

3 types of Exiles
A) Kept Torah Mitzvot

   B) Kept Written Law
C) Retained nothing

 "עשרת השבטים אינן עתידין לחזור שנאמר "וישליכם אל 
ארץ אחרת כיום הזה" (דברים כ"ט), מה היום הולך ואינו 

חוזר אף הם הולכים ואינן חוזרים דברי רבי 
עקיבא". רבי אליעזר אומר: "כיום הזה מה יום 
מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים שאפלה להן 

כך עתידה להאיר להם.”
(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק"י, עמוד ב')

  And this question was asked by Turnus rufus
 of R. Akiba: 'Wherein does this day [the
 Sabbath] differ from any other?' — He
 replied: Wherein does one man differ from
 another?'14  — 'Because my Lord [the
 Emperor] wishes it.' 'The Sabbath too,' R.

 Akiba rejoined, 'then, is distinguished because the Lord
 wishes so.' He replied: 'I ask this: Who tells you that this

day is the Sabbath?' — He answered: 'Let the river Sabbation
sanhedrin 65b
Ethiopia- 10 km from Gondar village “snabat-gi”  - river  -steam train during week- quiet  shabbat

Route of Benjamin of Tudela
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הרמב”ן- מזהה את נהר הסמבטיון עם נהר גוזן הנזכר במקרא
 אלדד הדני -הנהר הזה נמצא בסודאן או בחבש. 

רבי משה אבן עזרא  - “אפשר שגוזן היא מדינת גזנה, שהיא עיר הבירה של כוראסאן”
יהודי בוכרה - מזהים את חבור עם העיר בוכרה,

הרמב"ם באיגרותיו, כאשר נשאל בנושא זה כתב: "ואשר שאלת על עניין 
השבטים דעו לכם שזה עניין אמיתי ואל ביאתם אנו מחכים אשר הם אחרי הרי 
חושך ונהר גוזן ונהר סמבטיון גנוזים. ובאמת שנהר זה מושך חול כל ששת ימי 
המעשה וביום השביעי הוא נח. וכבר הביאו בימי הזקן הצדיק הנגיד אבי אבא 

ז"ל צלוחית אחת ובה מהחול והיה מסבב כל ששת הימים ונח בשביעי והדברים 
אמיתיים כי הם נראים לפעמים ליחידים" (קובץ על יד ח"ד, תרמ”ח).

פתאנים - אפגניסטן  ״התפשטו״ - קמיעות- 
lunar/solar שמע ישראל חג ״בסקא״

1.רבאנים - בני שבט ראובן. הם מגדלי צאן 
וידועים כמכניסי אורחים.

2.שינווארים - בני שבט שמעון.
3.ליוואנים - בני שבט לוי. משפחת אצילים, 

יש ביניהםשופטים ונכבדים.
4.יונים - יהודה. אלה מנהיגי כל השבטים 

ומקובלים עליהם.
5.יצחקי - רועי צאן וזקניהם משמשים 

מורים לשאר השבטים.
6.ג'אי - זבולון. חקלאים ובעלי מלאכה.

7.זאעי ח'אן - נפתלי.
8.קאק'א כיל - גד. שבט חקלאים.

9.אצ'יק זאעי - אשר.
10. אפרידי - אפרים. בני השבט ידועים כלוחמים עזי נפשש נלחמו לצד הבריטים במלחמת העולם 

הראשונה.
11. משפחות סולימאן כיל, דאוד זעי, יוסף זעי.

הקשמירים - פקיסטן
בני ישראל - הודו

הלמבה - דרום אפריקה, זימבבואה, מלאווי ומוזמביק
יהודי קאיפנג - סין

היהודים הקווקזים - בדרום רוסיה
בני מנשה - בהודו

יהודי אתיופיה ביתא ישראל - אתיופיה
ועוד קהילות שונות בסמרקנד, אוזבקיסטן

 (He deduces their identity from the common cowardice and want of charity of the,אינדיאנים- הרב מנשה בן ישראל
 Israelites and Indians. Both of these peoples, according to him, bury their dead on the hills, give kisses on the cheek as a sign of
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 peace, tear their clothes as a sign of mourning, and dance as a sign of triumph. Garcia claimed to have found many Hebrew terms
in the American language.)

השומרונים- טענתם הם מצאצאי שבט לוי, שבט מנשה, ושבט אפרים 
המסורת יהודי גאורגיה

יפן

הרדב"ז (שו"ת או"ח 
סימן פ"ה): "ואפילו 

לפי הפירוש הראשון 
דאמרינן בגמרא 

דשבקיה ר"ע 
לחסידותיה, ושני 

תנאים פליגי עליה 
רבי אליעזר ורבי 

שמעון בן יהודה איש כפר עכו משמו של רבי שמעון 
ברבי, ולכן אני מאמין כי עתידין לחזור ויש להם 

חלק לעולם הבא”

 

 נדיע לאדונינו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט
 דן, וספר לנו כי ארבעה שבטים הם במקום אחד, דן ונפתלי גד

 ואשר, שם המקום חוילה הקדומה אשר שם הזהב. ויש להם שופט
 עבדון שמו, ודנין בארבע מיתות בית דין ויושבים באהלים ונוסעים
 וחונים ממקום למקום, ונלחמים עם חמשת (צ"ל שבעת) מלכי
 כוש, ומהלך ארצם שבעה חדשים, אבל חמשה מאותם המלכים
 סובבים אותם מאחוריהם ומשני צדיהם ונלחמים עמם בכל עת,

 .'ומי שהוא רך לבב נותנים אותו לנחלת ה

 יש להם המקרא כולה, ואין קורין מגילה ממעשה אסתר, כי לא היו באותו הנס,
 ולא מגילת איכה כדי שלא לשבר את לבם, וכל תלמוד שלהם אין שם שום חכם

 .אלא אמר יהושע מפי משה מפי הגבורה

 כל איש זרוע מהם נותנים אותו לחלק המלחמה, ואינם זזין ממלאכתם,
 וכשיוצאין אין יוצאין מעורבין. גבורי דן להם ג' חדשים ידועים רודפים אחר

 מלחמתם על סוסיהם ואין יורדים מעליהם כל השבוע, ולערב שבת יורדים בכל
 מקום שהם, וסוסיהם עומדים בכלי זייניהם. ואם לא יבואו עליהם האויבים
 שובתים השבת כמשפט, ואם יבואו עליהם האויבים יוצאים בכל כלי זיינם
 והורגים בהם רבים כגבורת השם עליהם. ויש שם מגבורי בני שמשון מבני

 דלילה, והם רצים לקראתם למלחמה, והקטן שבהם ירדוף רבים מהם, והרמת
 קול כל אחד מהם בקול ענות גבורה כקול הארי, וקורא בקולו הגדול: לה'

 הישועה אל עמך שבטי ישורון גבורתך סלה. ועומדים במלחמה עד משלם שלשה

דוד הראובני
1490
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 חדשים, ובמשלם שלשה חדשים באים עם כל השלל למלך עדיאל ומחלק הכל בשוה לכל ישראל.
 וכשהמלך מקבל חלקו נותן אותו לחכמים לומדי תורה, ומי שהוא ראוי לחלק נותנים לו חלק. וכן גד

 .וכן אשר ונפתלי עד משלם שנים עשר חדש, וחוזרים

 ואין להם לשון אחר כ"א לשון הקדש בלבד, וזה אלדד הדני אפילו דבור אחד אינו מבין לא בלשון כוש
 ולא בלשון ישמעאל אלא לשון הקודש לבד. ולשון הקודש שהוא מדבר יש בו
 דברים שלא שמענום מעולם, כמו ליונה קורא תינתרא, ציפור קורא ריקות,

 פילפול דרמוש, כגון אלה כתבנו מפיו הרבה, שהיינו מראים לו הדבר ואמר לנו
 השם בלשון הקודש ואין כותבין אותו, ואחר ימים חזרנו ושאלנוהו על

כל דבר ודבר ומצאנו אותו כדבור הראשון

מר צמח גאון יעקב לדברי אנשי קירואן אשר שאלו

 בעסק ר' אלדד הדני ששלחם לפנינו, ואשר שמעתם ממנו, ספרו לנו חכמים
 ששמעו מן רבנא יצחק בן מר ורבנא שמחה שראו ר' אלדד הדני זה והיו תמהים

 .מדבריו, שהיו במקצתן נראים כדברי חכמים שלנו ומקצתם היו מופלגין

 ואל תתמהו על השנוי והחילוף אשר שמעתם מפי אלדד, שהרי חכמי בבל וחכמי א"י שונים משנה
 אחת בתיקון רב, ואין פוחתין ואין מוסיפין, ולפעמים תלמידים הללו אומרים טעם אחד והללו אומרים
 טעם אחר, כמו שני חכמים היושבים להבין במקרא או במשנה, זה נראה לו טעם אחד וזה נראה לו

 טעם אחר. ואפילו במקראות שהן קבועין בכתוב יש שנוי בהן בין בבל לא"י בחסרות וביתרות ובפתוחות
 ובסתומות ובפסקי טעמים ובמסורת בחתוך הפסוקים. וכל שכן המשנה שהיא דבר מסותם, עמוק
 עמוק מי יכילנו, ויש לומר שאינו כלל רחוק שאלדד זה שגג והחליף מרוב צרותיו שעברו עליו וטורח

 הדרך המענה גוף האדם. אבל המשנה תורה אחת היא, עליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע, ואין אתה
 מוצא חלוף, לא חלוף בדבר גדול ולא חלוף בדבר קטן, אלא בתלמוד. שאנשי בבל גורסין אותו בלשון
 ארמית ובני א"י לשונם לשון תרגום (סורסי). ואף החכמים שגלו לכוש פתרו התלמוד בלשון הקודש
 שהם מכירים אותה. וזה שאין בו שם חכם לפי שכל משנה שהיו ישראל דורשין במקדש סתם הייתה
 ולא היה בה שם חכם. והתורה אחת היא בין במשנה בין בתלמוד וממעין אחד הכל שותין, ואין נכון

 .(לפרש כל דבר, שנאמר כבוד אלוהים הסתר דבר (משלי כ"ה

רדב״ז

שאלת ממני אודיעך דעתי במי שקנה עבד חפשי מאותם היהודים הדרים בארץ כוש, איך יתנהג עמו 
אם יוצא בשש או לא וכל הדינים הנוהגים בעבדים אם נוהגים בו או לא?…הילכך זה שקנה העבד 

החפשי כיון שנתברר לו שהוא יהודי אין זה אלא פדיון שבויים לא קנין עבדים והמצווה הייתה מוטלת 
על כל ישראל לפדותו כדי שלא יטמע בין הגויים וכ"ש הוא... מצווה על כל ישראל לפדותו וכיון שקדם 

זה וקנה אותו זכה הוא במצווה רבה אבל אין לו דין עבד כלל.

אע"ג דאיכא ספק אחרינא שהרי כל אלו החאבישיש הדרים בארץ כוש הם מתנהגים כדת הקראין 
שהם צדוק ובייתוס ואין אנו מצווים לא לפדותם ולא להחיותם? מ"מ מסתברא לי דהני מילי אלו שהם 

דרים בתוך הרבנים ורואים דברי חכמים ומלעיבים ומלעיגים עליהם, על אלו ועל כיוצא בהם אמרו 
מורידין ולא מעלין והם המשפחה הארורה אשר כתב הרמב"ם ז”ל...

אבל אלו הבאים מארץ כוש הם משבט דן בלי ספק ומפני שלא היו ביניהם חכמים בעלי קבלה תפשו 
להם פשטי הכתובים, אבל אם היו מלמדים אותם לא היו פוקרים בדברי רבותינו ז"ל והוי כתינוק 

שנשבה לבין הגויים, תדע שהרי צדוק ובייתוס בבית שני היו ושבט דן גלה קודם ואפילו אם תמצא לומר 
שהדבר ספק-מצווה לפדותם.
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מכתב מאת הגאון
הרב עובדיה יוסף שליט"א

הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה
ירושלים, י' שבט תשנ"ח

לכבוד הרב...
ורבני עדת בני ישראל יוצאי הודו

וכבוד יקירי ומכובדי העדה
 ה' עליהם יחיו

לפנייתכם הריני להבהיר בזה דעת תורה, כי עדת בני ישראל
יוצאי הודו, הינם יהודים כשרים לכל דבר, ומותרים לבוא בקהל

ולינשא עם כל ישראל כדת משה וישראל, ללא כל פקפוק
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וללא כל צורך בבדיקות ובירורים.
ומצוה רבה לידבק בהם ולקרבם בעבותות אהבה לשמירת

התורה והמצוות, ולקבלם למוסדות החינוך התורניים, תלמודי התורה והישיבות, שכולם ניחונו 
במדות טובות ולב טוב, ואוהבים להתקרב לתורה ומטים אוזן קשבת לקול חכמי התורה, ונושאי דגלה.

וה' יהיה עזרם ומגינם ויצליחו בכל מעשי ידיהם, לאורך ימיםושנות חיים בטוב ובנעימים אמן.


