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"והיה ביום ההוא… ואתם ְתֻלקטּו  ְלַא ַחד ֶאָחד   בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל … ובאו הֹאבדים בארץ אשור"  
(מהפטרת  שמות, ישעיהו כז יב-יג) 

 

עליית עדת "בניעליית עדת "בניעליית עדת "בניעליית עדת "בני----ישראל" מהודו והשתלבותה בקרב ישראל ישראל" מהודו והשתלבותה בקרב ישראל ישראל" מהודו והשתלבותה בקרב ישראל ישראל" מהודו והשתלבותה בקרב ישראל 
 

כארבעים אלף מבני עדת "בני-ישראל" שעלו מהודו חיים כיום במדינתנו. עדה זו הייתה הגדולה ביותר, 
עדת "הקּו צ'ינים" - קטנה ממנה, ואילו עדת "הבגדדים" שהחלה להתארגן בהודו לפני כמאתיים שנה 

בלבד, היא הקטנה ביותר. שתי העדות הראשונות עתיקות ממנה. 
כ - 6000 מ"בני-ישראל" החלו לעלות לישראל משנת 1952, וכאלפיים "קּו צ'ינים" ומאות ַּבְגַדַדים החלו 

את עלייתם בשנת 1953, והמשיכו לעלות בשנות השישים והשבעים.1 
מה מוצאם של "בנימה מוצאם של "בנימה מוצאם של "בנימה מוצאם של "בני----ישראל" ומתי התיישבו בהודו? ישראל" ומתי התיישבו בהודו? ישראל" ומתי התיישבו בהודו? ישראל" ומתי התיישבו בהודו? 

קהילת "בני–ישראל" היא שריד של עדה עתיקה עטופת מסתורין, שהייתה מנותקת במשך כאלפים שנה 
מיהודי העולם. באורח-פלא ובדרך נס שרדה העדה הזו, הודות להסתגרותה בתוך עצמה בבחינת "עם 
לבדד ישֹכן, ובגוים לא יתחשב", כשמסביבם מאות מיליוני הינדים ומוסלמים. אנשי עדה זו החלו 
להתוודע אל יהודי העולם ואל תורת ישראל לפני כמאתיים שנה, הודות להשפעתם של היהודים 
הקּו צ'ינים, הבגדדים, הפרסים והתימנים, שהביאו אליהם מורים, שוַחִטים וחזנים, וקרבום למורשת 

ישראל ולתורה. 
עברם של "בני-ישראל" לוט בערפל מפני שאין מסמכים היסטוריים, וקשה למצוא מענה לחידת עברם. 

ר' דוד ר' דוד ר' דוד ר' דוד דבית הלל מצפתדבית הלל מצפתדבית הלל מצפתדבית הלל מצפת כתב ב – 1831, לאחר ביקורו בהודו:  
 

 
 

נסיתי הרבה לחקור על מקור מוצאם, אולם אי-אפשר היה להגיע למקור נאמן, באשר אין להם 
תולדות כתובים אלא מסורת, וגם היא בלתי כתובה.  

עד היום חלוקות דעות החוקרים על מוצאם: 
א. הם צאצאים של עשרת השבטים, שהוגלו על ידי שלמנאסר מלך אשור בשנת 722 לפה"ס (מל"ב יח 
ט-יא). הם כונו "בני-ישראל" בשל מקורם מממלכת ישראל, ומפני שנפרדו מן האומה בעת שהשם 
"יהודי" עוד לא היה נפוץ. יש הטוענים שאת הכינוי "בני-ישראל" סיגלו לעצמם בעת ששלטו 
המוסלמים בהודו, מתוך חשש שאם ייקראו יהודים, יאלצום המוסלמים להמיר את דתם וגם רכושם 

יאבד. 2 והרי גם האתיופים כונו "ביתא ישראל", כי לטענתם אף הם מצאצאי עשרת השבטים.3 
ב. אבותיהם נטשו את ארץ-ישראל בעת שלטונו של אנטיוכוס אפיפנס בשנת 175לפה"ס, והגיעו להודו 

דרך עציון גבר, אילת וסואץ.4 

                                                           
 

2  יעקב הלוי ספיר, אבן ספיראבן ספיראבן ספיראבן ספיר, ח"א, ליק 1866, עמ' מט (להלן אבן ספיר); ישראל בן יוסף בנימין, ספר מסעי ישראלספר מסעי ישראלספר מסעי ישראלספר מסעי ישראל, 

עמ' 59, 61 (להלן ישראל בנימין); בניבניבניבני----ישראלישראלישראלישראל, פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאם, ח"א, ירושלים 
תשכ"ב, עמ' יג, קסט-קע, רכח, רל, רלו (להלן בני-ישראל); רבקה ראובן, "עדת בני ישראל בהודו" קמהקמהקמהקמה,,,, ספר שנה ספר שנה ספר שנה ספר שנה 

של קק"לשל קק"לשל קק"לשל קק"ל, ירושלים תש"ט, עמ' 455-454 (להלן רבקה ראובן). 
3  יעקב גלר, "'שלח את עמי', האתיופים וחגיהם והשתלבותם במורשת ישראל", דף שבועי לפרשת שמות (מס' 320), 

אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס. 
4  בניבניבניבני----ישראל,ישראל,ישראל,ישראל, שם, עמ' רכח, רכא, רכט; אלכסנדר גולדשטיין, "בני-ישראל בהודו", רשומות,רשומות,רשומות,רשומות, מאסף לדברי זכרונות, 

לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל, כרך ו (בעריכת ביאליק/רבניצקי), ת"א 1930, עמ' 61 (להלן א' גולדשטיין). 
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השני או לאחר שהחריב טיטוס את בית המקדש.5 ג. אבותיהם ברחו מא"י לפני חורבן הבית 
ד. מוצאם מפליטים שיצאו מארץ-ישראל, מתימן, ערב ופרס בשל גזירות-שמד, והגיעו להודו במאה 
הראשונה ובמאה השנייה, או במאה השישית והמאה השביעית לאחר הספירה, אולם ספינותיהם 
נטרפו באוקיינוס בחוף המערבי, ליד קונקאן ובומֵּבי, וכמעט כולם טבעו. נותרו בחיים רק שבעה 

גברים ושבע נשים.6 
ה. הם צאצאים מנישואי תערובת בין יהודים והינדים, או מהודים שהתגיירו, או מַּכַזִרים שמדינתם 

התקיימה ברוסיה מן המאה השמינית ועד המאה האחת-עשרה.7 
כל ההשערות הנ"ל מעורפלות ואינן מבוססות ומתועדות. רק במאה הי"ב יש לנו ידיעות על קיומה של 
עדה זו מהנוסע בנימין בנימין בנימין בנימין מטודלה וכן מהרמב"םמטודלה וכן מהרמב"םמטודלה וכן מהרמב"םמטודלה וכן מהרמב"ם, שכתב איגרת לר' יהונתן הכהן לר' יהונתן הכהן לר' יהונתן הכהן לר' יהונתן הכהן מלונילמלונילמלונילמלוניל על מצב לימוד 
התורה בעולם, וציין את מצבם הירוד של יהודי הודו: "אבל היהודים שבהודו אינן יודעין התורה 

שבכתב, ואין להם מן הדת, אלא שהן שובתים (בשבת) ונימולין לשמונה".8 
לאחר תקופה זו אין לנו ידיעות עליהם, עד בואם להודו של האירופים והיהודים ההולנדים והפורטוגזים 

שפעלו בחברות ההולנדיות וההודו-מזרחיות במאה הי"ז.  
גם מוצאם של יהודי קּו צ'ין לוט בערפל וקיימות גרסאות שונות בדבר מוצאם: 

א. הם צאצאים מגולי אשור, או שהגיעו להודו בתקופת גלות בבל. 
ב. הם הגיעו להודו בעת חורבן הבית השני, או שהגיעו מתימן או ממיורקה במאה הרביעית.  

ג. מקורם מסוחרים יהודים שכונו "ראדאנים", שבאו להודו למטרת מסחר בשנת אלף לספירה. 
בראשית המאה ה-ט"ז הגיעו לשם יהודים מגורשים מספרד ומפורטוגל, ומצאו כבר אז קהילות רבות 

בקּו צ'ין, שעל יהדותם לא היה ויכוח.  
מנהיגי הקהילות    ---- דוד רחבי דוד רחבי דוד רחבי דוד רחבי (רהבי), דוד ברוך רחבי, יחזקאל רחבי ור' שלמה שרעבי התימני דוד ברוך רחבי, יחזקאל רחבי ור' שלמה שרעבי התימני דוד ברוך רחבי, יחזקאל רחבי ור' שלמה שרעבי התימני דוד ברוך רחבי, יחזקאל רחבי ור' שלמה שרעבי התימני, עמלו 
רבות כדי לקרב את "בני-ישראל" בהודו לדת משה וישראל, הביאו להם ספרי תורה וכן מורים שילמדו 

את ילדיהם וצעיריהם בבתי-ספר שהקימו להם. 
בשנת 1968 חגגו יהודי קּו צ'ין בהודו מלאת 1,900 שנה לקיום הקהילה הקוצ'ינית.9 

בגלל ניתוקם ובדידותם של "בני-ישראל" במשך כאלפיים שנה, בהיותם שרויים בסביבה נכרית ואלילית, 
הם שכחו את השפה העברית ואת רוב מצוות התורה. למרות זאת, הם לא התערבו עם גויי-הארץ, לא 
סעדו עמם יחד, לא טעמו את מאכליהם ולא שתו את משקאותיהם. הם זכרו את הפסוק הראשון של 
"שמע ישראל", ואמרוהו בשבת ובחגים, בברית-מילה ובחתונות. הם גם קברו את מתיהם, ולא שרפום 

כפי שנהגו שכניהם ההודים. 
 

זיכרונות מעורפלים היו ל"בני ישראל" על יום השבת. הם שבתו ממלאכתם, ובעיקר מעצירת השמנים 
שהייתה פרנסתם העיקרית. בשל כך הם כונו על ידי שכניהם "עוצרי השמן שומרי השבת" ו"דורכי גת 
השמן של יום השישי". הם צמו ביום הכיפורים מערב עד ערב, והיו ספונים בבתיהם לבושי לבן, כי לא 
היו להם בתי-תפילה, ספרי-תפילה וסידורים. הם צמו גם בתשעה באב ובצום גדליה, לזכר חורבן הבית 
הראשון. על חג הפסח הם ידעו רק שאסור לאכול חמץ במשך שבעה ימים, אולם לא ערכו "סדר". הם לא 
הכירו את "חנוכה" ו"פורים", לא שמעו על המשנה, התלמוד וספרי ההלכה, ולא ידעו על טלית, תפילין 

ומזוזות, מפני שגלו, כנראה, בתקופת בית ראשון.  
"בני ישראל" לא ערכו חופה וקידושין, ייבום, חליצה וגיטין, וקידשו את נשותיהם בטבעת בלבד. למרות 
זאת שמרו נשותיהם על נידה, והיו פרושות מבעליהם במשך שבעה ימים, אולם הן לא טבלו במקווה, 
אלא התרחצו בבתיהן. הם לא נישאו לקרובים, אפילו לאלה שלא נאסרו בתורה. גבר מעדתם שמצא 

ערוות דבר באשתו, החזירּה  לבית אביה, והיא נשארה כאלמנה עד סוף ימיה ולא נישאה לגבר אחר. 
הגברים לא נשאו יותר מאישה אחת, להוציא מקרים שלא היה להם ילדים. צעירים לא נשאו אלמנות, 
ואם אלמן נשא אלמנה, הוא היה צריך לקבל את הסכמתם בכתב של אחי המת. לא היו ביניהם כוהנים 
ולווים, מפני שהיו מעשרת השבטים, מממלכת ישראל. את החודשים הם מנו כמו אנשי הודו, לפי מולד 

הלבנה. 
השמירה על המאכלים בקרב עדת "בני-ישראל" הייתה קפדנית. הם לא אכלו בשר חזיר, חיות ועופות 
טורפים, נבלות וטרפות, אלא בשר כבשים, עזים ועופות  (במיוחד תרנגולות), ורק משחיטתם בלבד. הם 

                                                           
5  בניבניבניבני----ישראלישראלישראלישראל, שם, עמ' קע, קפ, רכה. 

6  שם, שם, עמ' רטו, רכה-רכו, רכח; אבן ספיר, שם, עמ' מג-מד. 

7  שם, שם, עמ קע. 

8  איגרות הרמב"םאיגרות הרמב"םאיגרות הרמב"םאיגרות הרמב"ם (בעריכת יצחק שילת), מעלה אדומים – ירושלים תשמ"ח, עמ' תקנ"ט; וראה גם משה וורטהיימר, 

אודות הקראים והיהודים שבהודואודות הקראים והיהודים שבהודואודות הקראים והיהודים שבהודואודות הקראים והיהודים שבהודו, ירושלים (ללא תאריך), עמ' 6-5; מסעות בנימין מסעות בנימין מסעות בנימין מסעות בנימין מטודלהמטודלהמטודלהמטודלה (מהדורת גרינהוט) 
ירושלים תשכ"ז, (פרנקפורט 1905), עמ' כד-כה; רבקה ראובן, שם, עמ' 457-455. 

9   ברברה ק. גו'נסון, "עדת יהודי קּו צ'ין", יהודי הודויהודי הודויהודי הודויהודי הודו, "בני-ישראל", "קּו צ'ינים", "בגדדים", (ערכה עפרה סלפק), 

ירושלים תשנ"ה, עמ' 30-23, רבקה ראובן, שם, עמ' 457-454 אלכסנדר גולשטיין, שם, עמ' 60-59. 
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וטמאים, וכמובן אכלו רק דגים בעלי סנפיר המליחו את הבשר, וידעו להבחין בין דגים טהורים 
וקשקשת.  

"בני ישראל" גם לא שינו את שמותיהם ונקראו בשמות האבות ושבטי-ישראל, תוך התאמתם לשפה 
ההודית. שמות משפחותיהם היו מורכבים משמות כפריהם, בתוספת המילה "קאר", כמו קהיימקאר 
(מכפר קהיים); טאלקאר (מהכפר טאל). הם האמינו בשכר ובעונש, בגן עדן ובגיהינום, בהישארות הנפש  

ובתחיית המתים, וכן האמינו בביאת המשיח שיגאלם על מנת שיעלו כולם לירושלים.10 
בעדת "בני-ישראל", כמו בעדת הקּו צ'ינים היו שתי קבוצות: ה"לבניםלבניםלבניםלבנים", שהם צאצאי המתיישבים 
הראשונים הקדמונים, שהגיעו מארץ-ישראל, והם ה"מיוחסים"; וה"שחוריםשחוריםשחוריםשחורים", ה"לא מיוחסים", שהיו 
מבני הגיורות או הנכריות, שהצטרפו לעדה מנישואי תערובת. המגע בין שתי הקבוצות היה מוגבל. 
ה"שחורים" ישבו בספסלים האחוריים בבית הכנסת, לא הועלו לתורה, לא נמנו למניין המתפללים, לא 

הוזמנו לבתי ה"לבנים" ולא התחתנו עמם. 
על היחסים בין ה"לבנים" בקוצ'ין לבין ה"שחורים" אנו שומעים מתוך שאלה שנשלחה משם לפוסק 
הגדול של מצרים במאה הט"ז, רבי דוד בן רבי דוד בן רבי דוד בן רבי דוד בן זמראזמראזמראזמרא, בעקבות סכסוכים שאירעו בקהילה שמנתה 900 בעלי 

בתים. ה"לבנים" מנו אז 100 משפחות וה"שחורים" – 800 משפחות. תשובתו של הרדב"ז הייתה: 
להתיר את הקהל הגדול הזה ("השחורים") לבוא בקהל ישראל, ולהסיר מהם השנאה והמחלוקת. 

וכיוון שהם מתנהגים בכל המצוות כישראל, אסור לקרוא אותם "עבדים". 
הרדב"ז דרש מהם שיטבלו לשם גירות, וכך פעל להשקטת המריבות. כמו כן ביקש לקוראם 
"משוחררים". אותה שאלה שלחּו  פרנסי הקהילה לאחר שנים אחדות לתלמידו של הרדב"ז, רבי יעקברבי יעקברבי יעקברבי יעקב    

קשטרוקשטרוקשטרוקשטרו, פוסק במצרים, ואף הוא פסק כרבו.11 
עדויות של נוסעים ושליחים, רבנים ופוסקים על יהדותם של "בניעדויות של נוסעים ושליחים, רבנים ופוסקים על יהדותם של "בניעדויות של נוסעים ושליחים, רבנים ופוסקים על יהדותם של "בניעדויות של נוסעים ושליחים, רבנים ופוסקים על יהדותם של "בני----ישראל" ישראל" ישראל" ישראל" 

בעיית יהדותם של "בני-ישראל" התעוררה בתחילה במאה הי"ט כשביקרו אצלם נוסעים, רבנים ושליחים 
מארץ ישראל, שאישרו את מעמדם כיהודים שלמים ונאמנים. 

הנוסע, ר' דוד הנוסע, ר' דוד הנוסע, ר' דוד הנוסע, ר' דוד דבית הלל מצפתדבית הלל מצפתדבית הלל מצפתדבית הלל מצפת, שביקר בהודו בשנת תקצ"א (1831), הבליט את ההתעוררות הדתית 
שחלה אצלם בהשפעתם של היהודים מבגדד, בצרה ותימן, שלימדום יהדות ולשון עברית.12 

בשנת 1849 ביקר בהודו הנוסע ישראל בן יוסף בנימיןישראל בן יוסף בנימיןישראל בן יוסף בנימיןישראל בן יוסף בנימין (בינימין השני) מפאלטיציאנו שברומניה, ומסר 
ש"אין כל ספק אצלי, כי שבט ה"בני-ישראל" (המונה כאלפיים משפחות) מלבד שהם יהודים גמורים, 
יזהרו מאוד בכל הדינים הנוהגים לשחיטה, ואינם אוכלים מבשר בעלי חיים אשר נאסרו בתורת משה".13  

 

 
הנוסע, ר' יעקב ספירר' יעקב ספירר' יעקב ספירר' יעקב ספיר, שביקר בהודו בקיץ 1858 בשליחות כולל הפרושים בירושלים, ציין לשבח את 
דבקותם ביהדות של 15,000 "בני ישראל" מבומביי, מפונא והסביבה (למרות ניסיונותיהם של 

המיסיונרים הנוצרים להדיחם להמרת דתם, תוך הצעת פיתויים כספיים), והוסיף:  
מזה כשבעים שנה, מאז נפתחו שערי הארץ הזאת לפני חברת הבריטאנים… החזיקו לשבת בעיר 
הזאת באמביי. מאז באו הנה גם איזה יהודים סוחרים אחרים מעיר בגדת ובצרה לסחור את 
הארץ... הביאו להם ספרי תורה... והמה עשו להם בית הכנסת ולמדו להם דת משה וישראל … 
והם קיבלו עליהם לשמור ולעשות... ככל אשר יורו להם, ויש להם בתי-ספר לקטנים, ומלמדיהם 

וחזניהם ושוחטיהם, כולם מאנשי בגדת ותימן ומתקרבים בכל לב ונפש ליהודים האלה.14 
בשנת 1869 ביקר בבומביי בשליחות ירושלים הרב אברהם חיים עּב ו, בנו של הרב שמואל עּב ו מצפת. 
בראותו את יחס הזלזול מצד היהודים הבגדדים כלפי "בני-ישראל", "שלא צירפום למניין ולא העלום 
לתורה", למרות שקיימו את כל המצוות, הוכיחם ועורר את אביו למחות על העוול הזה. ואכן חכמי צפת 
הספרדים והאשכנזים שיגרו איגרת בתשרי תר"ל (1869) לראשי הבגדדים - לבני ששון העשירים, וייעצו 

להם כך:  

                                                           
10  אבן ספיראבן ספיראבן ספיראבן ספיר, שם, עמ' מד-מו מט; ישראל בנימין, שם, עמ' 62-61; בניבניבניבני----ישראלישראלישראלישראל, שם, עמ' יג, כ-כא, כג, מ, עד,  קסט, 

קעא-קעב, קפא ,רט, רלב, רלז רמ, רמז. 
11 אבן ספיראבן ספיראבן ספיראבן ספיר, שם, עמ' מז, נח-סט; ישראל בן יוסף בנימין, שם, עמ' 65-61; נפתלי בר-גיורא, "היחסים בין היהודים 

הלבנים והשחורים בקוג'ין", ספונותספונותספונותספונות, ספר ראשון, ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח, תשי"ז, עמ' רמה-רמו; 
שמחה אסף, באהלי יעקבבאהלי יעקבבאהלי יעקבבאהלי יעקב, ירושלים תש"ג, עמ' 255-254; יעקב קשטרו, ספר שו"ת ספר שו"ת ספר שו"ת ספר שו"ת אהלי יעקבאהלי יעקבאהלי יעקבאהלי יעקב, ליוורנו תקמ"ג, 

ס'-צט, עמ' קנ-קנא. 
12 בניבניבניבני----ישראלישראלישראלישראל, שם, עמ' קסט. 

13 ישראל בנימיןישראל בנימיןישראל בנימיןישראל בנימין, שם, עמ' 61, 63. 

  אבן ספיראבן ספיראבן ספיראבן ספיר, שם, עמ' מו, מח;למרות כוונותיהם לפעול למען המרת דתם של "בני-ישראל", באופן פארדוקסלי  הם 
14

סייעו להם בתרגום ספרי תפילה ותנ"ך ללשון המדוברת ביניהם. ראה: רבקה ראובן, שם, עמ' 457-456: "בני-ישראל" 
שם, עמ' קפו, קצח. 
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שעל ידי כך יחזרו לסורם... אלא אדרבא, מצווה בוודאי שאסור לרחקם ולגרום להם בזיון, 
רבה לקרבם ולהשתדל עמהם להורותם בדרך אשר ילכו בה… ובפרט בערים ההם אשר שם 
נמצאים המסיתים (המסיונרים הבריטים), חלילה וחלילה תהיו אתם הגורמים שיעזבו תורת ה' 

תמימה, וילכו אחרי ההבל. 
לאיגרת זו צורפה גם איגרת החכמים האשכנזים מצפת, ובין היתר כתבו לראשי הבגדדים: "קומו השרים 
… ולהכניסם תחת כנפי השכינה, לקיים מקרא שכתוב: ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים… וחלילה 
לכם למנוע רבים לחסות בצל כנפי אלקינו… מצוה עליכם לצרפם לעשרה ולקרותם לספר תורה". איגרת 
שלישית של החכמים הספרדים בטבריה נשלחה לפרנסים הבגדדים בחשון תר"ל (1869), ואף בה בקשה 

לקרב את "בני-ישראל": 
שמענו… בגודלן של עם "בני-ישראל" האבודים, הנמצאים בערי הודו… כי תמיד תאוותם 
וחשקם להכניס עצמם בתורת משה וישראל… כי מסבת גלותם מכמה מאות שנים נשתכחה 
התורה מהם … ועליכם המצוה להשתדל ולקרבם ולא לרחקם… המקיים נפשות רבות …הנה 

שכרו אתו ופעולתו לפניו.15 
בעיית יהדותם של "בני-ישראל" התעוררה שוב בסוף שנות הארבעים וערב קום המדינה וכן לאחר 
הקמתה, כאשר קליטתם של העולים מהודו נתקלה בקשיים. היו רבנים שהחמירו בעניינם, ודרשו לאסור 

את החיתון  ִעמם, והיו כאלו שהקלו, ופסקו שהם יהודים גמורים. 
הראשון לציון, הרב הראשון לציון, הרב הראשון לציון, הרב הראשון לציון, הרב ב"צ חי עוזיאלב"צ חי עוזיאלב"צ חי עוזיאלב"צ חי עוזיאל, השיב בכ"ו בכסלו תש"ד לרב רפאל ענתבי בבומבי:  

היהודים ֶשֵשם "בני-ישראל" נקרא עליהם, הם מגזע זרע קודש של היהדות… שכת זו "בני 
ישראל" הם חוטר מגזע עם ישראל ואין לדונם כקראים, שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות… 
שבעל פה. אבל אלה לא מרצונם פרקו מעליהם תורה ומצוות אלה, שנשתכחה מהם תורה מסיבת 
גלותם בארצות רחוקות, מנותקים ובודדים מכל פזורי האומה ונתונים בתוך גלות קשה ומרה.16  
הרב הראשי י"א הרב הראשי י"א הרב הראשי י"א הרב הראשי י"א הלוי הלוי הלוי הלוי הרצוג,הרצוג,הרצוג,הרצוג, השיב בנידון בתשובתו מטבת תש"ד: "על כן לאור מה שהעליתי נראה 
לעניות דעתי, שאין לאסור החיתון עם בן הכת ההיא (בנ"י) המחזיק ביהדות גמורה ומתנהג כיהודי כשר 
בכל הנוגע לדיני וקדשי ישראל". בתשובה שנייה (מכ"ד בחשוון תשי"ד) פסק: "נתברר לי שהּכ ת 

בני-ישראל שבהודו, הם מגזע ישראל בלי שום ספק".17 
כשמספר העולים מבני-ישראל גדל, הוחל בשנת תשי"ז באיסוף חומר היסטורי ופסקי דין שנכתבו 
עליהם, והראשון לציון, הרב יצחק נסיםוהראשון לציון, הרב יצחק נסיםוהראשון לציון, הרב יצחק נסיםוהראשון לציון, הרב יצחק נסים, פנה אל פוסקי ההלכה במדינה לדון בסוגיה זו ולהביע את 
דעתם. בתשכ"א פנה שוב הרב נסים לרבנים נוספים, והם כתבו עליהם פסקים ארוכים מנומקים. 
באסרו-חג של סוכות תשכ"ב כינס הרב נסים עשרה פוסקים נודעים לדיון מיוחד, ביניהם הרבנים י"ש 
אלישיב, עובדיה הדאיה, י"מ אהרנברג ושאול ישראלי. בח' בחשוון תשכ"ב כונסה מועצת הרבנות 

הראשית, ולאחר עיון ודיון הוכרע, שמותר להינשא עם "בני-ישראל" מהודו, ואין כל יסוד לאסור  
 
 

נישואים עימם, אולם על הרבנים רושמי הנישואין לקיים בירורים מתאימים, לפי הנחיות הרבנות 
הראשית, וכשיתעוררו אצלם ספקות, יביאו את הדבר בפני בית הדין האזורי הקרוב.  

ואכן, רוב מניינם של רבני ישראל קיבלו את החלטות מועצת הרבנות. עם זאת היו מקרים שבני העדה 
נתקלו בקשיים מצד רבנים שביקשו להחמיר. לצורך זה מונו רבנים רושמי נישואין אזוריים, שאליהם 
הובא כל מקרה בעת הצורך. בעיה זו נידונה גם בכנסת ישראל ב - 9 בינואר 1963 ועליה השיב שר 

הדתות ד"ר זרח ד"ר זרח ד"ר זרח ד"ר זרח ורהפטיגורהפטיגורהפטיגורהפטיג, בדיון שנערך ב – 13 במאי 1964, ש"בני ישראל הם יהודים לכל דבר". 
בעקבות שביתות-שבת ושביתות רעב והנפת כרזות כנגד הרבנות הראשית, יזם זלמן שזר, נשיא המדינהזלמן שזר, נשיא המדינהזלמן שזר, נשיא המדינהזלמן שזר, נשיא המדינה 
דאז, פגישה בלשכתו בהשתתפות הרב נסים והשר ורהפטיג ונציג העדה שמשון שמשון. בכ"ד במנ"א 
תשכ"ד (1964) כתב הנשיא לוועד הפעולה של "בני-ישראל", ש"בני-ישראל הם יהודים לכל דבר 
להלכה ולמעשה", ואין כל קושי וכל אפליה בסדרי הנישואין בין בני העדה, בינם לבין עצמם, ובינם לבין 
עדות אחרות. ד"ר ורהפטיג פרסם הודעה ש"אין כל הצדקה לשביתת 'בני-ישראל' וכי הרבנות הראשית 

הכריזה והודיעה קבל עם ועדה, שבני-ישראל הם יהודים לכל דבר".18 

                                                           
15 אברהם יערי, "שלוחי ארץ ישראל בהודו""שלוחי ארץ ישראל בהודו""שלוחי ארץ ישראל בהודו""שלוחי ארץ ישראל בהודו", סיני, שנה 13, כרכים כו-כז, תש"י, עמ' שמד-שמח. 

16  "בני"בני"בני"בני----ישראל"ישראל"ישראל"ישראל", שם, עמ' כג-כה; שו"ת משפטי עוזיאלשו"ת משפטי עוזיאלשו"ת משפטי עוזיאלשו"ת משפטי עוזיאל, ח"ב, אבן העזר, ס' לב; פסקי עוזיאלפסקי עוזיאלפסקי עוזיאלפסקי עוזיאל, ירושלים 1977, עמ' 

שצב – שצג; הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, פסקים וכתביםפסקים וכתביםפסקים וכתביםפסקים וכתבים, כרך ו, דיני אבן העזר ירושלים תשנ"ו, ס טו, עמ' נד-סא. 
17  שו"ת הרב י"א שו"ת הרב י"א שו"ת הרב י"א שו"ת הרב י"א הלוי הלוי הלוי הלוי הרצוגהרצוגהרצוגהרצוג, אה"ע, שם, עמ' סב-סג: בני ישראל, שם, עמ' לב, לו. 

18 "בני"בני"בני"בני----ישראל"ישראל"ישראל"ישראל", שם עמ' ג-ז; בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל, מסמכים וסיכומים, משרד הדתות תשכ"ד, עמ' 13-3; עדויות בעל פה של 

אברהם הוד (רמלה), נולד ב – 1955 בבומבי, בנו של אהרון נגאוקאק, ספרן באוניברסיטת בר-אילן; הרב דוד טלקר, 
אשדוד, בן העדה באשדוד, יליד הודו 1962.  

 
בני עמיבני עמיבני עמיבני עמי, שו"ת,ירושלים 1977, עמ' קצט-ריט.
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שלו המקל בנוגע לאתיופים, דחה בתשובתו הרב דוד חיים שלושהרב דוד חיים שלושהרב דוד חיים שלושהרב דוד חיים שלוש מנתניה, הידוע בפסק הדין 
הארוכה את כל החששות שהיו לגבי העדה, ושבעטיים נאסרו נישואיהם עם יתר היהודים ופסק: 

כאשר נביאנו ניבאו על קבוץ גלויות 'אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך והביאך אל 
הארץ', ונבואת מיכה הנביא (ד ו-ז) 'ביום ההוא נאם ה' ֹאְסָפה ַהֹצלָעה והנדחה אקבצה… ושמתי 
את הצלעה לשארית ְוַהַנַהָלָא ה לגוי עצום ומלך ה' עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם', ודאי שלא 
התכוונו בנבואתם להעלות את ישראל כדי לעשותם עדות נידחות ולאסור את הנישואים איתם 
ולגרום לשנאת חינם וריב אחים, אלא לעשותם גוי אחד ומשפחה אחת ורועה אחד לכולם 

יהיה.19  
בז' בשבט תשמ"ב שלחו הרבנים הראשיים עובדיה יוסף ושלמההרבנים הראשיים עובדיה יוסף ושלמההרבנים הראשיים עובדיה יוסף ושלמההרבנים הראשיים עובדיה יוסף ושלמה גורןגורןגורןגורן לכל הרבנים רושמי הנישואים 

בארץ הנחיות לעריכת נישואים לאחינו "בני-ישראל" מהודו. 
הרב עובדיה יוסףהרב עובדיה יוסףהרב עובדיה יוסףהרב עובדיה יוסף פרסם פסק-דין סופי ומוחלט בי' בשבט תשנ"ח (1998) ושלחו לרב דוד טלקר ולרבני 
עדת "בני-ישראל" ולמכובדי העדה, המאשר קבל עם ועדה שבני העדה הינם יהודים כשרים ומותרים 

לבוא בקהל ולהינשא לכל אחד מבני עמנו ללא פקפוק וללא בירורים ובדיקות:  
לפניכם 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 וללא 
כל צורך בבדיקות ובירורים. ומצווה רבה לידבק בהם ולקרבם למוסדות החינוך התורניים, 
לשמירת התורה והמצוות ולקבלם למוסדות החינוך התורניים תלמודי-תורה וישיבות, שכולם 
ניחונו במדות טובות ולב טהור ואוהבים להתקרב לתורה, ומטים אוזן קשבת לכל חכמי התורה 

ולנושאי דגליה.20 
כך נפתרה הבעייה הכאובה, שדנו בה יותר ממאה שנה, ואחינו "בני-ישראל" משתלבים השתלבות מלאה 
בארצנו, בתוך כלל עדות ישראל, ובמורשתנו. התקיימה בהם נבואת הנביא ישעיהו (יא יב) על קיבוץ 

הגלויות: "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונֻפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ". 
 

ד"ר יעקב גלר 
המרכז ללימודי יסוד ביהדות 

 

                                                                                                                                                                                     
20  תודה לרב טלקר, שמסר לי את פסק הדין הזה. 

 


