
 מפריכים את תיאוריית הקונספירציה סביב ישעיהו נ"ג  – הפרק האסור" " 
 

 מיסיונרים טוענים לפעמים שיש קונספירציה שנועדה להסתיר מכם את האמת. 

הם מספרים על "פרק בתנ"ך שהיו נקרא בעבר בבתי כנסת, אבל רבנים הסירו  
אותו מסדר ההפטרות כדי למנוע בלבול... והיום הפרק הזה נחשב 'הפרק האסור'  

 מוחבא מעיניהם של יהודים". 

נג,   פרק האסור", ישעיהו ה" את  היא ניסיון לגרום לשומעים לקרוא  1טענה שקרית זו 
 ולהאמין כי הוא מדבר על ישו כמשיח שמת בגלל חטאינו.  המקורי,  ומחוץ להקשר 

להיסטוריה  שהם פשוט בורים בכל מה שקשור   או המיסיונרים מנסים להטעות את שומעיהם בכוונה  
 הכנסת.  יהקריאה מן הנביאים בבת  של

 ישנן מספר בעיות בטענות אלה.

, כשהמלך  קריאת ההפטרה מתוך ספרי הנביאים הונהגה במאה השנייה לפני הספירה .1
אנטיוכוס אסר על היהודים לקרוא מחמשת חומשי התורה. על מנת שהתורה לא תישכח,  

נבחרים מתוך הנביאים שבהם רעיון דומה לקריאה בתורה  קטעיםקבעו חכמים קריאה של 
 של אותו שבוע. 

אמנם מנהג זה כולל קריאה של קטעים קצרים יחסית מתוך הנביאים שבהם רעיון או מסר   .2
לטענת המיסיונרים  קטעים אחרים מהנביאים ש  "הסתירו "שה, אך החכמים לא  משותף לפר

גם הם מתייחסים לישו. לדוגמה, ישעיהו פרק ט פסוק ו, העוסק בהקשרו המקורי במלך  
 חזקיהו. הצדיק 

 קטעים מחמשת חומשי תורה שלטענת המיסיונרים מתייחסים לישו.   "הסתירו "חכמים גם לא   .3
מכילים נבואות נחמה עוצמתיות ונקראים אחרי תשעה באב,   הפרקים שנבחרו מתוך ישעיהו .4

שבו אנו אבלים על חורבן בית המקדש. במגילות ים המלח מופיעים אותם פרקי נחמה, אבל  
לא ניסו להסתיר   בוודאי לא פרק נג. מגילות אלה קדומות מהנצרות ומהיהדות הרבנית, הם 

 כלום. 

 תיר את פרק נג בישעיהו. ברור אם כן שאין שום קונספירציה שמטרתה להס

אם כבר יש קונספירציה, היא של המיסיונרים. הם מסתירים את הפירוש הפשוט והברור של ישעיהו  
לתוך    סועל ידי פירוש שגוי של מילים חשובות כך שישו יוכל להידח  ונג על ידי קריאתו מחוץ להקשר

   הטקסט. 

 . תלהבין את משמעותו האמיתי כדי יש לקרוא אותו בהקשרו וישעיהו נג אינו פרק מבודד 

ספר מתחילתו  הכל מי שיקרא את מספר על עבד ה' "איש מכאובות וידוע חולי", על אף שישעיהו נג 
לעבד מספר פעמים. למשל "ואתה ישראל עבדי" (מא, ח) וגם "זכור    שםשעם ישראל משול    יראה

 .  כא)  , אלה יעקב וישראל, כי עבדי אתה" (מד

"ויאספו כל העם כאיש    :. לדוגמה לעם ישראל כולו בלשון יחיד  יםתייחס מקומות רבים שבהם מבתנ"ך 
י אשר  י נאום ה' ועבִד דַ אחד" (נחמיה פרק ח, פסוק א). דוגמה מצוינת נוספת היא הפסוק "אתם עֵ 

ללשון  בחרתי" (ישעיהו  מג, י). בפסוק זה הנביא מתייחס לעם ישראל בהתחלה ברבים ומיד עובר  
 יחיד. 

 אז על מי ומה מדבר ישעיהו נג?

גאולתו  ביאת המשיח ואת את  2הנביא את תגובתם של אומות העולם כשהם רואים מתאר בפרק נב, 
 הקרבה של עם ישראל.  

לעם ישראל וסברו שאלוהים נטש אותו ועל כן הוא סובל, הם יוכו בתדהמה   בזו מכיוון שאומות העולם 
 יתפלאו על הניגוד בין ההבנה . האומות 3מפוארת של עם ישראל עה וההמפתי  לתוכשהם יחזו בגאו 

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

 .וושילם על כך בחיילכך. מעניין לציין שיהודי העונה לתיאור של רפאל לוי סירב להתנצר 
(ישעיהו נב פסוק י). "זרועו" של אלוהים הוא דימוי הקשור לגאולה, כמו בפסוק:  "ָחַׂשף ה' ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים" 2

 ו). ,"ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה" (שמות ו
 טו) ,"ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ִּכי ֲאֶׁשר לֹא ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו ַוֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו" (ישעיהו נב 3



 

 

החדשה של תפארתו של עם ישראל לבין אמונתם הקודמת, ויתמהו מדוע עם ישראל סבל כל כך אם  
 . וגואל אות וכעת   ו אלוהים לא נטש אות

בתחילה, אלא כי הם  האומות וראשיהן יבינו שעם ישראל לא סבל כי אלוהים נטש אותו, כפי שחשבו 
 .4עצמם התעמרו בו מעבר למה שהיה ראוי להם 

ה). עם   ,עוונותינו" (ישעיהו נג מפשעינו [האומות] מדוכא  מזה פירוש הפסוק "והוא [ישראל] מחולל 
ידיהם הפושעות של אומות העולם. בתרגום הפרק לאנגלית, המיסיון מתרגם בטעות  מישראל סבל  

תו 'בעבור', והמניפולציה הזו של הטקסט יוצרת הבנה מוטעית כאילו  את התחילית 'מ' כאילו משמעו
 עבד יסבול בגלל, או בעבור, חטאיהם של העם היהודי. ה

בפסוק  של אומות העולם מופיע פעם נוספת   פשעםתוצאה של שסבלו של עם ישראל הוא הרעיון  
מו בפסוק "חוק נתן למו"  ח). פירוש המילה התנ"כית "למו" הוא "להם", כ , "מפשע עמי נגע למו" (נג 

פסוק  שה דמהז). מיסיונרים מתרגמים המילה כאילו היא בלשון יחיד ופירושה "לו" כך שנ  ,(תהילים צט
 מדבר על ישו. 

  נוצרים מיסיונרים רואים בטעות במשיח גואל רוחני מחטאי האדם ולא מי שיביא גאולה ממשית מן
 הגלות. 

אמנם כמה פרשנים יהודים מזהים את העבד הנבזה מישעיהו נג כמשיח, אך הם עושים זאת מתוך  
להקל עבורם בעונש שהטיל  של עם ישראל ולכן הוא יכול  שמש נציג ושליח  מ התפיסה שהמשיח 

פרק ד פסוק כ, שם בני קהת נשאו בנטל   'במדבר חומש ' אלוהים. דוגמה לתפיסה זו מופיעה ב 
בנשיאת ארון הברית במקומם של חבריהם מעם ישראל.   סכן את חייהםעליהם להאחריות כשהוטל  

  "נושאי כלי ה'" (ישעיהו נב, כנה אותם  ישראל לפני פרק נג מעם למרבה הפלא, התיאור האחרון של 
 יא). 

על אף כל זאת, בשום מקום לא נאמר שהמשיח ימות עבור חטאינו ושעלינו להאמין בו כדי לזכות  
 ייסורים שלו, ייסורים שיחליפו לכאורה את ייסורי עם ישראל. בגאולה תמורת ה

  חשוב גם להבין שבהשפעת דתות פגאניות, הנצרות הקדומה תפסה את המשיח בטעות כאל. 
האמונה הנוצרית שהמשיח מת עבור חטאי האדם ושהוא אל שתיהן זרות ליהדות ולא מבוססות על  

 התנ"ך כלל. 

  האופן שבו מיסיונרים מעוותים את הטקסט של ישעיהו ו בספר   פרק נג   הצגתי כאן סקירה קצרה של
דגימה את הסכנה שבקריאת מקטע או פרק  ה כך שיהיה אפשר לדחוס את ישו לתוכו. סקירה זו גם 

 . ומחוץ להקשר 

אם אתם מחפשים הסבר מעמיק ואנליטי יותר של ישעיהו נג, יש לנו ב"יהודים למען יהדות" כמה  
 למשל באתר:   מקורות מעניינים,

 verse-verse-53-https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/isaiah 

 . youtube.com/watch?v=_TeOtzTaAcohttps://www.ובערוץ היוטיוב שלנו:  

 הרב בן ציון קרביץ 

 
מנהיגם של כמעט מיליארד נוצרים  –  2000ניתן למצוא בדבריו של האפיפיור ג'ון פול השני במארס  להסבר זה חיזוק 4

העניין הופך שבהם ביקש מהעם היהודי מחילה על הסבל הנורא שסבלו במשך ההיסטוריה מידיהם של נוצרים.  –קתולים 
באו"ם מגנות את ישראל באופן לא פרופורציונלי ולא  להיות רלוונטי במיוחד כשחושבים כיצד כמעט כל המדינות החברות

 מוצדק פעם אחר פעם.

https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/isaiah-53-verse-verse
https://www.youtube.com/watch?v=_TeOtzTaAco

