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מדרי לקריאת ספר ישעיהו
)(1291
חלק ראשו.

נבואות על יהודה וישראל )פרקי איב(

"חזו ישעיהו ב אמו אשר חזה על יהודה וירושלי ,בימי עזיהו יות אחז יחזקיהו מלכי יהודה" )א/א(.

)(31

א .אב טיפוס לתוכחה )א(

"הדבר אשר חזה ישעיהו ב אמו על יהודה וירושלי" )ב/א(.

)(54
)(30/43

ב .ונשגב ה' לבדו )ב(; גמול וגמול" )ג/אד/א(; הנשאר בציו" )ד/בו(
ג .1כר ה' )ה/אז(; הוי! )ה/חכג(; אויב עצו )ה/כדל(

"בשנת מות המל עזיהו) "...ו/א(.

ג .2שליחות קדושה )פרק ו(

)(13/43
מפלתם של אויבי יהודה :אפרים ,ארם ואשור
"ויהי בימי אחז ב יות ב עזיהו מל יהודה) "...ז/א(.

)(35
)(37
)(52

ד .אל תירא )ז/אט(; אות "עמנואל" )ז/יכה(; אות סכנה אבל "עמנו אל" )ח/אי(
הִ .מ ֶֶ ,כת בדרכ )ח/יאטו(; חוש .ואור )ח/טזט/ו(; לא שב אפו מאפרי )ט/זי/ד(
ו .אשור שבט אפי )י/היט(; הנה אל ישועתי )י/כיב/ו(

חלק שני .מאות לעמי )פרקי יגכג(
ז .משא בבל אשר חזה ישעיהו ב" אמו) /יג/איד/כג(; שבועה על אשור )יד/כדכז(
)(49

"בשנת מות המל אחז היה המשא הזה" )יד/כח(.

)(49
)(43
)(48

ח .משא על פלשת )יד/כחלב(; משא מואב )טוטז(; משא דמשק )יז(; ע רחוק )יח(
ט .משא מצרי )יט(; עוזר ערו ויח) 0כ(; משא מדבר י )כא/אי(; משא דומה )כא/יאיב(
י .משא בערב )כא/יגיז(; משא גיא חזיו" )כב/איד(; החלפת שבנא )כב/טוכה(; משא צור )כג(
נבואות על יהודה וישראל )פרקי כדלה(

חלק שלישי.
חורבן הארץ ותשועת ישראל
) (69/2יאיב .פחד בעמי )כד(; שיר ביהודה )כה/אכו/יט(; עד יעבור זע )כו/ככז/יג(
]חלוקה ליומיי )יאיב( :ביו יא עד "...כי ה' דבר" )כה/ח( ,וביו יב מ"ואמר ביו ההוא) "...כה/ט([.

תוכחות ונחמות בקריאות "הוי!"
)(53
)(42
)(44
)(27/47

יג .הוי עטרת גאות )פרק כח(; הוי אריאל אריאל )כט/איד(; הוי המעמיקי מה' )כט/טוכד(
יד .נגד הבוטחי במצרי :הוי בני סוררי )ל( ,הוי היורדי מצרי לעזרה )לא(
טו .צדק ושלו )לד(; נשי שאננות )לב/טכ(; הוי שודד )לג(
טז .1נקמת ה' באדו )לד(; גאולת ישראל )לה(

חלק רביעי .מל צדיק ונביאו )פרקי לולט; נמצא ג בספר מלכי ]מל"ב יח/יגכא/יט[ בשינויי קלי(

"ויהי בארבע עשרה שנה למל חזקיהו) "...לו/א(.

)(22/47
)(37
)(30/41

טז .2איו )לו(
יז .הקלה )לז/איד(; תפילה וישועה )לז/טולח(
יח .1תפילה ואות )לח/אח(; מכתב הודאה )לח/טכב(; גאווה ומכירה )פרק לט(

חלק חמישי .נחמות )פרקי מסו(

נחמה וגאולה" :דברו על לב ירושלים"...
ַחמַ 9ע ִ8י) "...מ/איא( ]ס[
) (11/41יחַ " .2נ ֲחמ 9נ ֲ
יטִ " .מי ָמ ַדד ְ@ ָ>עֳל; ַמיִ ) "...מ/יבמא/כ( ]פ[
)(40
אמר ה') "...מא/כאמג/יג( ]ס[
יב ֶכ יֹ ַ
כָ " .ק ְרבִ 9ר ְ
)(47
ֹDל ֶכְ ,קד;> יִ ְָ Gר ֵאל) "...מג/ידמד/כג( ]פ[
Cמר ה' ְ E
כאֹB" .ה ַ
)(38
ֹא ֶל ָ ,.וְ י ֶֹצ ְר ִָ .מ ָ@ ֶט") "...מד/כדמו/יג( ]ס[
Cמר ה' ֲ E
כבֹB" .ה ַ
)(43
ִ >9בי ַעל ָע ָפר) "...מז/אמט/יג( ]ס[
כגְ " .ר ִדי ְ
)(50
ָבנִ י ה') "...מט/ידנא/כג( ]ס[
אמר ִצֲ ";Iעז ַ
כדַ " .וֶ ֹH
)(47
ִֵ .צ) "...";Iנב/אנה/ה( ]ס[
ע9ריִ ,ל ְב ִ>י Kעְ J
9רי ִ
כה" .ע ִ
)(49
תשובה ורחמים" :וישב אל ה' וירחמהו"...
כוְ Lִ " .ר> 9ה' ְ@ ִה ְָ 8צא;) "...נה/ונח/יד( ]ס[
)(55
יע) "...נטס( ]ס[
ה;> ַ
כזֵ " .ה" לֹא ָק ְצ ָרה יַד ה' ֵמ ִ
)(43
9ח ה' אלהי ָע ָלי) "...סאסד( ]ס[
כח" .ר ַ
)(53
>נִ י) "...סהסו(
אתי ְללֹא ִב ְק K
כט .נִ ְד ַר ְ> ִHי ְלל;א ָ>Cל ,9נִ ְמ ֵצ ִ
)(49

