
 מפריכים את תיאוריית הקונספירציה –"הפרק האסור"  

 
טוענים שיש  שמיסיונרים יש 

קונספירציה להסתיר מכם את 
 האמת. 

הם מספרים על "פרק בתנ"ך 
שהיו נקרא בעבר בבתי 

כנסת, אבל רבנים הסירו אותו 
כדי למנוע 'מסדר ההפטרות 

... והיום הפרק הזה 'בלבול
מוחבא ונחשב 'פרק אסור' 

 יהודים". מ

הפרק הזה, שלטענת  
המיסיונרים הרבנים לא רוצים שתקראו, הוא ישעיהו נ"ג, הנוצרים מאמינים שהפרק מתאר 

 חטאינו.  בעבוראת מותו של המשיח (ישו)  

פרק ה"  תא ראותל אנשיםלגרום ל תרגיל שנועדהיא שניתן להפריך בקלות,  1טענה שקרית זו
לעומת זאת, כשקוראים את הפרק בהקשר  ישו. שלו, וככה לקבל את האסור" מחוץ להקשר

" חטאינו. ישעיהו מתאר את הסבל של  עבורהנכון, ישעיהו נ"ג לא מדבר על אף אחד שמת "ב
 עם ישראל מהאלימות של אומות העולם כלפיהם. 

שהם פשוט בורים   אובכוונה  אנשים טעיםהמיסיונרים מואם כבר מדברים על קונספירציות, 
 הכנסת.  יהנביאים בבתהקריאה מספרי  להיסטוריה שלבכל מה שקשור 

 בעיות רבות בתיאוריית הקונספירציה שלהם:ישנן 

הו, זמין  לקרוא חלק כלשהו בתנ"ך. להיפך, התנ"ך, כולל ספר ישעיהלכתי אין איסור  .1
 .לכל מי שרוצה לקרוא בו

במאה השנייה לפני הספירה, כשהמלך  התחילהקריאת ההפטרה מתוך הנביאים  .2
מכיוון שאנטיוכוס לא אסר אנטיוכוס אסר על היהודים לקרוא מחמשת חומשי התורה. 

נבחרים מתוך   קטעים החליטו לקרוא בבית הכנסתחכמים  לקרוא מהנביאים, 
חה פרשת ככה לא נשכ  .לפרשת השבוע שנאסרההנביאים שבהם רעיון דומה 

 השבוע.
כדי להשיג את המטרה שלהם, חכמים בחרו רק חלקים קצרים מהנביאים. ההשמטה  .3

של שאר ספרי הנביאים לא נועדה להסתיר אותם, להיפך, הם זמינים לכל מי שרוצה 
 לקרוא וללמוד אותם. 

אם חכמים זממו להסתיר פרקי נביאים שלטענת הנוצרים מתייחסים לישו, הם היו   .4
חלק מההפטרה של פרשת יתרו שמקובלת בקהילות  –ת ישעיהו ט, ו מסתירים גם א

שהפסוק מתייחס  םלושכשהוא נקרא בהקשר המקורי, ברור לכ ידעו נורבות. חכמי
שלטענת המיסיונרים   החומשקטעים מ " הסתירו" חכמים גם לא  למלך הצדיק חזקיה.

 מתייחסים לישו. 
לקריאה בתורה. הקריאות כמו שאמרנו, קטעי ההפטרה נבחרו בגלל הקשר שלהם  .5

שת השבוע, חגים, שלושת השבועות שלפני  רבתורה מחולקות לכמה קטגוריות: פ
תשעה באב המציין את חורבן בית המקדש, ואחריהם שבעה שבועות של נחמה.  

אמנם נהוג לקרוא קטעים מישעיהו בשבועות הנחמה, פרק נ"ג לא מכיל מסר מתאים 
 ולא נכלל עם רובו של הספר. 

. מגילה זו  4Q176שמכונה ים המלח ף, חוקרים מצביעים על אחת ממגילות לבסו .6
תנחומי, והיא מכילה רשימה של פרקים דומים מספר ישעיהו   4QTנקראת גם 

שמכילים מסר של נחמה על חורבן בית המקדש. מעניין לראות שבמגילה זו לא 
בוודאי אי   ,מהיהדות הרבניתקדומות  ים המלחמגילות ש "ג, ומכיווןפרק נמופיע  

 . אפשר לטעון שיש כאן קונספירציה של רבנים להסתיר את ישעיהו פרק נ"ג מהציבור

 

 
", הם לא מספקים הוכחה  17-היסטוריון בן המאה ה ,רפאל לוי"על אף שמיסיונרים מייחסים טענה זו לדמות העלומה של  1

 .ושילם על כך בחייולכך. מעניין לציין שיהודי העונה לתיאור של רפאל לוי סירב להתנצר 



 

 

הם מסתירים את הפירוש הפשוט והברור   אם כבר יש קונספירציה, היא של המיסיונרים.
יהיה כך ש ,שגוי של מילים חשובות תרגוםמחוץ להקשר ו "ג על ידי קריאהשל ישעיהו נ

 ישו לתוך הטקסט.אפשר לדחוף את 

  לקרוא אותו בהקשר צריךג " ישעיהו נכמו שאמרנו, כדי להבין את משמעותו האמתית של 
 . המקורי

ספר הכל מי שיקרא את ", ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלימספר על עבד ה' " ג " על אף שישעיהו נ
א, ח)  " " (מְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי"  ,. למשלשוב ושוב 'עבדמכונה 'שעם ישראל  מתחילתו יראה

 א). " כ ,ד" " (מְזָכר ֵאֶּלה ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּדי ָאָּתהוגם " 

ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם "  :. לדוגמהלעם ישראל כולו בלשון יחיד  יםתייחסמבתנ"ך מקומות רבים ב
ַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם ְיהוָה ְוַעְבִּדי  הפסוק " " (נחמיה ח, א). דוגמה מצוינת נוספת היא  ְּכִאיׁש ֶאָחד

בפסוק זה הנביא מתייחס לעם ישראל בהתחלה ברבים ומיד   "ג, י)," (ישעיהו  מֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי
 עובר ללשון יחיד. 

 ג?"מה מדבר ישעיהו נעל אז על מי ו

ביאת את  2של אומות העולם כשהם רואים  התגובהאת ישעיהו הנביא מתאר ב, " בפרק נ
 של עם ישראל.  עתידיתה הגאולההמשיח ואת 

כן הוא סובל, הם יוכו  לעם ישראל וחשבו שאלוהים נטש אותו ול בזו מכיוון שאומות העולם 
 כשהם יראו את הגאולה המפתיעה והמפוארת של עם ישראל. 3בתדהמה

יבינו שעם ישראל לא סבל כי אלוהים נטש   יתפלאו, הםבשלב הזה, אומות העולם ומנהיגיהן 
אולי מעבר למה שהיה  עם ישראל, אלא כי הם עצמם התעמרו בטעותאותו, כפי שחשבו ב

 . 4ו ל מגיע

ה).  ,ג" " (ישעיהו נֹנֵתינּוֲעֹומֵ ְמֻדָּכא [האומות] ְּפָׁשֵענּו ִמ ְמֹחָלל [ישראל] ְוהּוא "  זה פירוש הפסוק
 אומות העולם.  הרדיפה שלמעם ישראל סבל 

ם בטעות את התחילית 'מ' כאילו משמעותו  מימתרג בתרגום הפרק לאנגלית, מיסיונרים
יסבול בגלל, או  " עבדה" 'בעבור', והמניפולציה הזו של הטקסט יוצרת הבנה מוטעית כאילו 

 ם של העם היהודי. החטאיבעבור, 

  ֶנַגע ַעִּמי ִמֶּפַׁשעבפסוק "  גםשל אומות העולם מופיע  הפשעים בגללסבל עם ישראל שיון הרע
מֹוח). פירוש המילה התנ"כית "למו" הוא "להם", כמו בפסוק "  ,ג" " (נָלמֹו ַתן־ָלֽ ק ָנֽ " (תהילים ְוֹח֣

 ראה כאילוז). מיסיונרים מתרגמים המילה כאילו היא בלשון יחיד ופירושה "לו" כך שנ ,ט" צ
 ישו. אדם אחד, כלומר פסוק מדבר על ה

נוצרים מיסיונרים רואים בטעות במשיח גואל רוחני מחטאים ולא מי שיביא גאולה בנוסף, 
 .וממלחמות ממשית מגלות

על אף שכל הפרשנים היהודים מאמינים שהעבד הנבזה מישעיהו נ"ג הוא פשוט עם ישראל, 
התפיסה מ פרשנות זו נובעת .כמשיחם את העבד מזהישכמה פרשנים ברמה האלגורית, יש 

בשם העם בעונש  לשאת באחריות להקל הוא יכול  אחד מעם ישראל, וככזה הואשהמשיח 
 . 5כולו

לקחו על עצמם  כ, שם בני קהת -י"ט , פס'דפרק  ,במדברחומש דוגמה לתפיסה זו מופיעה ב
וכדי שאף  עם ישראלאר שם שב את עצמם, סכנו, ובכך את ארון הבריתלשאת האחריות  את

י"  , עם ישראל מכונהג" לפני פרק נ רגע. למרבה הפלא, אחד אחר לא ימות י ְּכֵל֥ " ה'  ֹנְׂשֵא֖
 א). " י ב," (ישעיהו נ

 
י). "זרועו" של אלוהים הוא דימוי הקשור לגאולה, כמו בפסוק:  ,ב"(ישעיהו נ "ָחַׂשף ה' ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים" 2
 ו). ,ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה" (שמות ו"
 טו)  ,ב""ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ִּכי ֲאֶׁשר לֹא ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו ַוֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו" (ישעיהו נ 3
מנהיגם של כמעט מיליארד   – 2000בדבריו של האפיפיור ג'ון פול השני במארס  להסבר זהחיזוק לדעתי, ניתן למצוא  4

להיות רלוונטי  העניין הופך . בידיה של הכנסייהשבהם ביקש מהעם היהודי מחילה על הסבל הנורא שסבלו  –נוצרים קתולים 
ורציונלי ולא מוצדק פעם אחר במיוחד כשחושבים כיצד כמעט כל המדינות החברות באו"ם מגנות את ישראל באופן לא פרופ 

 פעם. 
 קולקטיבי אינה דומה למחיקת החטא של אדם אחד, זו נשארת האחריות האישית שלל כל אחד. הקלה בעונש 5



 

 

 

 וא ם שלנוחטאיהשהמשיח ימות עבור בניגוד לאמונה הנוצרית, אף פרשן יהודי לא חושב 
 . אפילו בלי שנדע על זה,כדי לזכות בגאולהאו אפילו להכיר אותו, שעלינו להאמין בו 

 עם ישראל.  ם שלייסורימה חלקיחליפו  המשיח הייסורים של

 כאל. נצרות הקדומה תפסה את המשיחחשוב גם להבין שבהשפעת דתות פגאניות, ה
ולא שתיהן זרות ליהדות  והי,עבור חטאי האדם ושהוא אלבת שהמשיח מת והנוצרי ותהאמונ

 מבוססות על התנ"ך כלל. 

כך  האופן שבו מיסיונרים מעוותים את הטקסטשל ו נ"ג ישעיהו הצגתי כאן סקירה קצרה של
קטע או  דגימה את הסכנה שבקריאת  מ. סקירה זו גם ואת ישאליו  התאיםשיהיה אפשר ל

 פרק מחוץ להקשר.

"יהודים למען יהדות"  ג, יש לנו ב" אם אתם מחפשים הסבר מעמיק ואנליטי יותר של ישעיהו נ
https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/isaiah-53-כמה מקורות, למשל באתר: 

verse-verse  :ובערוץ היוטיוב שלנוhttps://www.youtube.com/watch?v=_TeOtzTaAco . 

 הרב בן ציון קרביץ 
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