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 השבטים?  עשרת את צריכים למה

 

 ויעקב.  יצחק אברהם  לצאצאי העל תוכנית

 

 הברכות 

 יעקב. ו יצחק אברהם,  היא ישראל בני של  אבותיהם  אבות

 

 העולם.  לכל ברכה יביא הוא  באוכלוסין,  מרובה מאוד  גדול, עם יהיה שהוא נאמר לאברהם

 

 יב:  בראשית

ֹּאֶמר ְיהָוה  א ָהָאֶרץ, ֲאֶשר  -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל -ַאְבָרם, ֶלְך-ֶאל ַוי
ַוֲאָבְרָכה,   ג.  ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי ָגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְבָרָכה ב.  ַאְרֶאךָ 

 ., כֹּל ִמְשְפחֹּת ָהֲאָדָמהְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך, ָאאֹּר; ְוִנְבְרכּו ְבָך
 

אומות העולם יקבלו ברכה   .פטשהוא יעשה צדקה ומ ך למעצמה.ואברהם יהפ
 דרכו. 

 

 יח:  בראשית

ִכי ְיַדְעִתיו,   יט.  כֹּל, גֹוֵיי ָהָאֶרץ--בֹו - ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול, ְוָעצּום; ְוִנְבְרכּו--ְוַאְבָרָהם יח
ֵביתֹו ַאֲחָריו, ְוָשְמרּו ֶדֶרְך ְיהָוה, ַלֲעשֹות ְצָדָקה  -ָבָניו ְוֶאת-ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת

 .ִדֶבר, ָעָליו- ַאְבָרָהם, ֵאת ֲאֶשר-ְלַמַען, ָהִביא ְיהָוה ַעל --ּוִמְשָפט
 

או  וט בהם הוא ישל .כל האומות יתברכו מאברהם הברכות היו בלי תנאי.
צאצאיו ירשו את שערי איביהם קרי נקודות מעבר בין  .ןפיי ישירות או בעק

 לאומיים ועמדות שליטה. 
 

 כב:  בראשית
ֹּאֶמר, ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם טז ֹּא ָחַשְכָת,  -ִכי, ַיַען ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת   ְיהָוה:-ַוי ַהָדָבר ַהֶזה, ְול

ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים,  -ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת- ִכי יז.  ְיִחיֶדָך-ֶאתִבְנָך -ֶאת
ְוִהְתָבְרכּו ְבַזְרֲעָך, כֹּל   יח.  ְשַפת ַהָים; ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער אְֹּיָביו-ְוַכחֹול, ֲאֶשר ַעל

 .קִֹּלי גֹוֵיי ָהָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאֶשר ָשַמְעָת בְ 
 

 התורה 
בני ישראל ירדו למצרים. הם יצאו ממצרים. משה רבינו הוביל אותם דרך  

  והמדבר ושמה הם קיבלו את התורה. חטא עגל הזהב וחטא המרגלים הי
. תחת יהושע משבט אפרים הם כבשו את ארץ כנען וחילקו אותו בין  בעוכריהם
 שבטיהם. 

את בית המקדש. לשלמה  שלמה בנה המלך  . עיר הבירהירושלים כדוד קבע המלך  
 המון נשים אשר הטו את לבו מאחרי ה'.   היו
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 א יא:- מלכים

ִניֹות    ַפְרעֹּה:-ַבת-ְוֶאת--ְוַהֶּמֶלְך ְשֹלמֹּה, ָאַהב ָנִשים ָנְכִריֹות ַרבֹות א מֹוֲאִביֹות ַעּמֳּ
ֹּא-ְיהָוה ֶאל-, ֲאֶשר ָאַמרַהגֹוִים -ִמן ב.  ֲאדִֹּמיֹּת, ֵצְדִניֹּת ִחִתיֹּת ָתבֹּאּו  -ְבֵני ִיְשָרֵאל ל

ֹּא ָבֶהם ָדַבק ְשֹלמֹּה,  --ְלַבְבֶכם, ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהם-ָיבֹּאּו ָבֶכם, ָאֵכן ַיּטּו ֶאת-ָבֶהם ְוֵהם ל
-  ָנָשיו, ֶאתלֹו ָנִשים, ָשרֹות ְשַבע ֵמאֹות, ּוִפַלְגִשים, ְשֹלש ֵמאֹות; ַוַיּטּו-ַוְיִהי ג.  ְלַאֲהָבה

ֹּא-ַוְיִהי, ְלֵעת ִזְקַנת ְשֹלמֹּה, ָנָשיו ִהּטּו ֶאת ד.  בֹולִ  -ְלָבבֹו, ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים; ְול
ַאֲחֵרי ַעְשתֶֹּרת,  --ַוֵיֶלְך ְשֹלמֹּה ה.  ְיהָוה ֱאֹלָהיו, ִכְלַבב ָדִויד ָאִביו-ָיה ְלָבבֹו ָשֵלם ִעםהָ 

ֹּא   ו.  י ִמְלכֹּם, ִשֻקץ ַעּמִֹּניםֱאֹלֵהי ִצדִֹּנים; ְוַאֲחֵר  ַוַיַעש ְשֹלמֹּה ָהַרע, ְבֵעיֵני ְיהָוה; ְול
ָאז ִיְבֶנה ְשֹלמֹּה ָבָמה, ִלְכמֹוש ִשֻקץ מֹוָאב,   ז  }ס{   ִמֵלא ַאֲחֵרי ְיהָוה, ְכָדִוד ָאִביו.

ָנָשיו ַהָנְכִריֹות,  -ְוֵכן ָעָשה, ְלָכל ח .  ְבֵני ַעּמֹוןְפֵני ְירּוָשָלִם; ּוְלמֶֹּלְך, ִשֻקץ  -ָבָהר, ֲאֶשר ַעל
ָנָטה ְלָבבֹו, ֵמִעם  -ִכי  ַוִיְתַאַנף ְיהָוה, ִבְשֹלמֹּה: ט.  ַמְקִטירֹות ּוְמַזְבחֹות, ֵלאֹלֵהיֶהן

- ר ַהֶזה, ְלִבְלִתיַהָדבָ -ְוִצָּוה ֵאָליו, ַעל י.  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ַהִנְרָאה ֵאָליו, ַפֲעָמִים
ֹּא ָשַמר, ֵאת ֲאֶשרלֶ      ִצָּוה ְיהָוה.-ֶכת, ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים; ְול

ֹּאֶמר ְיהָוה ִלְשֹלמֹּה, ַיַען ֲאֶשר ָהְיָתה יא ֹּא ָשַמְרָת ְבִריִתי ְוֻחקַֹּתי, ֲאֶשר  -ַוי ֹּאת ִעָּמְך, ְול ז
 . ָלָכה ֵמָעֶליָך, ּוְנַתִתיָה ְלַעְבֶדָךַהַּמְמ -ָקרַֹּע ֶאְקַרע ֶאת--ִצִּויִתי ָעֶליָך

 
יצגו את כל אומות העולם. דרך  יבי נחמן מברסלב ואחרים סברו שנשות שלמה ר

 . ם הגויילהשפיע על כל  הקיווהנשים שלמה 
 שבמקום להשפיע עליהם הן השפיע עליו.   ההייתהבעיה 

עשרת השבטים היו בצפון  צל לשתי ישויות. בעקבות זה נגזר על עם ישראל להתפ
 . " שבטים בדרום ב"יהודה  יב"ישראל" ושת

נכבשו על ידי   הםבסוף . עמים מסביבם העשרת השבטים הלכו בדרכי לאחר כן 
 גלותם נאבדו עקבותיהם.  צותהאשורים, והוגלו. באר

 
 מה קרה פה? 

 תוכנית ב'. כלשם הפשטה אפשר לתאר את מתרחש כתוכנית א, ו 
 

   'תוכנית א
אל   להוציא מהכח –שראל אמור היו לקבל את התורה ולקיימה ולעמול בה  בני י

הפועל את הטמון בה כולל תורה של בעל פה. יחד עם זאת היה עליהם להשפיע  
על אומות העולם וליישר אותם ולהעלותם ולהופכם ליותר אנושיים. את זה הם  

 קשרי סחר ותרבות. לוב של כח הזרוע, דוגמה אישית, יהיו עושים בש
   למצער,

ו לשאת  גדולה מדי עליהם. את שתי התפקידים הם לא יוכל  ההמשימה היית
 מות העולם לא היו די בשלות לקבל אותם. ביחד. וגם או

 
 היה צורך בתוכנית ב'. 
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   תוכנית ב'
 הישראלים יתפצלו. 

לרמתם של   ירדואם. הם יאבדו את זכר מוצובני עשרת השבטים ילכו לגלות, 
ויהיו כמוהם. מיון התחתית הם יעלו, יעדנו, יתקדמו, ישפיעו על שאר   םהגויי

  אחרית הימים, , לפניאת כולם למעלה יחד איתם. בשלב מסוים   העמים וימשכו
 הם יכלו לקבל חזרה את התורה ולהתאחד עם בני יהודה כפי שמתואר בנביאים. 

 
ילכו לגלות כדי לדלג על הצורך לעבור שלבי האכזריות ורשע  בינתיים בני יהודה 

  ,קוקאברהם הכהן שנדרשו מכל שאר העמים כדי להתקדם )ראה הרב 
תורה של בעל פה.  ה"המלחמה"( . בגלות היהודים יפתחו את התורה ויגלו את 

כאשר הן היהודים והן אומות העולם )כולל בני עשרת השבטים( יהיו מוכנים לכך  
 יהודה.  מלכות  –עצמאית   ממלכהלארץ ישראל ולהית  בני יהודה יוכלו לשוב

 
ו לארץ ישראל הגדולה וירשו את  רבאחרית הימים חלק מבני עשרת השבטים יחז 

. הם יפעלו יחד עם יהודה ויתאחדו עם  )מיכה ז,יד זכריה י,י( הגלעד, בשן, ולבנון
הם ישבו בתוכם ייהפכו לחלקים מארץ   קודם לכן. הארצות ש(37)יחזקאל   יהודה

 ישראל. 
 

 דוד.יבאו משיח בן יוסף ומשיח בן  
 

עמי המערב, קרי אנשי בריטניה וצאצאי  בני עשרת השבטים נמצאים היום בתוך 
ד, וכו(, ארצות הברית, אירלנד, צרפת,  נזיל-בריטניה )קנדה, אוסטרליה, נו

 . רלנדס )הולנד(, דנמרק, נורווגיה, שוודיה, פינלנדתיבלגיה, שווצריה, נ
לתרביית את שאר  בעבר באמת עזרו   העמים האלה )במיוחד אר"ה ובריטניה(

 העולם. 
הם מילאו את תפקידם של בני עשרת השבטים והם באמת צאצאיהם של עשרת  

גם היום ארצותיהם של בני עשרת השבטיים הם הכי טובות  השבטים. 
 לאזרחיהם, הכי מוצלחות, והכי מתקדמות. 
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