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ך"מהתנ קריאה קטעי  
 "אש  בקרת" לפעילות

 

 סיפור אליהו ונביאי הבעל  

 ( הכ-)מלכים א, יח, כג 

  (כג) .1

ְוִיְתנּו־ָלנּו ְשַנִים ָפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם ַהָפר ָהֶאָחד ִויַנְתֻחהּו 
ֶאֱעֶשה ֶאת־ַהָפר  ְוָיִשימּו ַעל־ָהֵעִצים ְוֵאש לֹא ָיִשימּו ַוֲאִני 
  .ָהֶאָחד ְוָנַתִתי ַעל־ָהֵעִצים ְוֵאש לֹא ָאִשים 

 ( כד) .2

ָרא ְבֵשם־ה'. ְוָהָיה  ָראֶתם ְְּבֵשם ֱאֹלֵהיֶכם, ַוֲאִני ֶאְְקְ ּוְְקְ
הּוא   – שתשרוף את ְקרבנו ֵאש ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר־ַיֲעֶנה בהורדת

זוהי   ר.ָָּכל־ָהָעם ַויֹאְמרּו: טֹוב ַהָדבָ ַוַיַען   .האמתי  ָהֱאֹלִהים
 . הוכחה ניצחת

 )כה(  .3

ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ִלְנִביֵאי ַהְַּבַעל, ְַּבֲחרּו ָלֶכם ַהָפר ָהֶאָחד ַוֲעשּו  
ִראֹשָנה, ִָּכי ַאֶתם, ָהַרְִּבים; ְוְִקְראּו ְְּבֵשם ֱאֹלֵהיֶכם, ְוֵאש לֹא  

 .ָתִשימּו 

 

 ברית בין הבתרים 

  ֵאש  ְוַלִפיד ָעָשן   ַתנּור  ְוִהֵנה ָהָיה ַוֲעָלָטה  ְָּבָאה  ַהֶשֶמש ַוְיִהי
  ַאְבָרם ֶאת ' ה ָָּכַרת ַההּוא  ְַּביֹום.  ָהֵאֶלה ַהְגָזִרים  ְֵּבין  ָעַבר  ֲאֶשר
  ַעד  ִמְצַרִים   ִמְנַהר ַהזֹאת ָהָאֶרץ  ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָך ֵלאֹמר ְְּבִרית
.  ַהַקְדֹמִני  ְוֵאת ַהְקִנִזי ְוֶאת ַהֵקיִני ֶאת.  ְפָרת ְנַהר ַהָגֹדל ַהָנָהר
 ְוֶאת  ָהֱאֹמִרי ְוֶאת.  ָהְרָפִאים ְוֶאת ַהְפִרִזי  ְוֶאת  ַהִחִתי ְוֶאת
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- ז פסוְקים , טו פרְק , )בראשית ַהְיבּוִסי  ְוֶאת ַהִגְרָגִשי ְוֶאת ַהְָּכַנֲעִני 
 כא(

 

 משה והסנה הבוער  

  ֶאת ַוִיְנַהג ִמְדָין ָֹּכֵהן  ֹחְתנֹו ִיְתרֹו צֹאן ֶאת  ֹרֶעה  ָהָיה ּוֹמֶשה
  ַוֵיָרא. ֹחֵרָבה ָהֱאֹלִהים ַהר ֶאל ַוָיבֹא ַהִמְדְָּבר ַאַחר ַהצֹאן
  ְֹּבֵער ַהְסֶנה ְוִהֵנה ַוַיְרא ַהְסֶנה ִמתֹוְך ֵאש ְְּבַלְַּבת  ֵאָליו' ה ַמְלַאְך
  ֶאת ְוֶאְרֶאה ָנא  ָאֻסָרה ֹמֶשה ַויֹאֶמר. ֻאָָּכל  ֵאיֶננּו ְוַהְסֶנה  ְָּבֵאש

  ָסר ִָּכי '  ה ַוַיְרא. ַהְסֶנה  ִיְבַער  לֹא ַמדּועַ  ַהֶזה ַהָגֹדל ַהַמְרֶאה
  ֹמֶשה ֹמֶשה ַויֹאֶמר ַהְסֶנה  ִמתֹוְך ֱאֹלִהים ֵאָליו ַוִיְְקָרא ִלְראֹות 
  ִָּכי  ַרְגֶליָך   ֵמַעל ְנָעֶליָך  ַשל ֲהֹלם ִתְְקַרב  ַאל ַויֹאֶמר. ִהֵנִני  ַויֹאֶמר

  ָאֹנִכי  ַויֹאֶמר. הּוא  ְֹקֶדש ַאְדַמת  ָעָליו עֹוֵמד ַאָתה  ֲאֶשר ַהָמְקֹום
  ַוַיְסֵתר  ַיֲעְֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצָחְק ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי   ָאִביָך ֱאֹלֵהי
 ( ו -שמות, ג, א ).ָהֱאֹלִהים ֶאל  ֵמַהְִּביט  ָיֵרא ִָּכי ָפָניו ֹמֶשה

 

 מעשה שמשון והפלישתים  

ְוָהֹאֵרב, ֹיֵשב ָלּה ְַּבֶחֶדר, ַותֹאֶמר ֵאָליו, ְפִלְשִתים ָעֶליָך  
ַהְנֹעֶרת  -ַהְיָתִרים, ַָּכֲאֶשר ִיָנֵתְק ְפִתיל-ִשְמשֹון; ַוְיַנֵתְק, ֶאת

  )שופטים, טז, ט( .ָֹּכחֹו ְַּבֲהִריחֹו ֵאש, ְולֹא נֹוַדע 
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