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ِة ، َطالََما أَنََّك َال تَ لََدْیَك الَحقُّ فِي نَُسخِ أَْو ِطباَعةِ : التَّْرخیصُ  .بِیعَُھاَھِذِه الِقصَّ



 َكِرهَ اْلُكلّ . نُوٌح رجالً َعْبِد �َِّ َكاَن 
ُ َوَعَصى �َّ  اَل اَت یَْوٍم ، قَ ذَ . �َّ
ُ شیئًا صادًما  ُ ِلنُوقَالَ . �َّ : ح  �َّ

" . یرسأدمر َھَذا اْلعَاِلُم الشر"
."سیتم إْنقَاذ عائلتك فقط"



نًا عظیًما َسیَأْتِي �َّ نوًحا ِمْن أَنَّ فیضاَحذَّر 
ي اْألَْرض  اَرب نَة َخَشبِیَّةٌ ، قَ بناء َسِفی. "َویُغَّطِ

" اِت ، عدید ِمْن اْلَحیََوانَ َكبِیٌر بَِما یَْكِفي لعائلتك وال
ُ نُوح تَعْ . أََمر نُوح  .ِلیَمات َدقِیقَةٌ أَْعَطى �َّ

!نُوح َمْشغُولٌ 



ر النَّاس َسخَّ ُربََّما 
ا َضح ِلَماذَ نُوح أَوْ ِألَّن 
ح نُو. فلًكا یَْصنَعُ َكاَن 

اْستََمرَّ فِي
. اْلبِنَاِء 

َكَما اْستََمرَّ 
ْن نَّاِس عَ أَْخبَاِر الفِي 
 ِ .َحٌد ْستَِمْع أَ لَْم یَ . �َّ



د لَقَ .  َعِظیٌم َكاَن لََدْیھ إیَمانٌ نُوحٍ 
ِ َعلَى الرَّ  ْلَمَطَر ْغِم ِمْن أَنَّ اآَمَن بِا�َّ
ْرَعاَن َما سُ . لَْم یھطل ِمْن قِبَِل 

یلُھ ِلیَتِّم تَْحمِ أَْصبََح اْلفُْلك جاھًزا
.باإلمدادات 



ُ َسْبعَ . َجاَءت اْلَحیََوانَات اْآلن  نَاِن ةً ِمْن بَْعِض األَْنواعِ ، َواثْ َجْلب �َّ
ِغیَرةِ ، الْ ُشقَّت الطُّیُور الْ . ِمْن اْألَْنَواعِ اْألُْخَرى  ُوُحوش َكبِیَرةِ َوالصَّ

ِغیَرة  .اْلفُْلك والطویلة َطِریِقَھا إِلَىالصَّ



م َعلَى بِالشَّتَائِ َصَرخ النَّاسُربََّما 
م لَ . یََوانَات نُوحٍ َوُھو یَْمَأل اْلحَ 
ِ یتوقفوا َعن اْلَخِطیئَ  .ة إلَى �َّ

.اْلفُْلك لَْم یَْطلُبُوا ُدُخول



َكانَت، أخیًرا 
اْلَحیََوانَاتِ َجِمیعِ 

اَمتْنِھَ َوالطُّیُوِر َعلَى 
إلَىتعال : "َدَعا ّ�َ نوًحا . 

َدَخل. " انت وعائلتك " . "الفلك
وزوجاتھمَالثَة نُوح َوَزْوَجتِھ وأبناؤه الثَّ 

ُ . اْلفُْلك  . ! اْلبَابَ ثُمَّ أَْغلََق �َّ



َغَمَرت . َجاَء اْلَمَطرُ ثُمَّ 
اٍر اْألَْرض ُھُطول أْمطَ 

.ْیلَةً  یَْوًما َولَ غِزیَرةٍ أَْربَِعینَ 



. ى َعلَى اْلُمُدِن َوالقُرَ ِمیَاه الفَیََضانَاتتََدفَّقَت 
ى اْلِجبَال َكانَتِعْنَدَما تََوقَّف اْلَمَطر ، َحتَّ 

.ْلَھَواء  َشْيٍء یُْنفَُخ اَماَت ُكلُّ . َمْغُموَرة بِاْلِمیَاه 



ك اه ، َطاف اْلفُلْ اْرتِفَاعِ اْلِمیَ َمَع 
ِم َما َكاَن الظَّالَّ ُربَّ . َعلَى أَْلقََمھ 

َما وعًرا ، فِي الدَّاِخِل ، َوُربَّ 
فُْلك لَِكن الْ . فًا َوُربََّما َحتَّى مخی

.وفَاِن یَْحِمي نوًحا ِمْن الطُّ 



ُ لفَیََضان ، أَْرَسلَ َخْمَسِة أَْشُھٍر ِمْن ابَْعَد  َّ� 
اً فِي قَّر اْلفُْلك عالیبِبُْطء ، اْستَ . ریًحا َجافَّة 

ِعین الدَّاِخِل أَْربَ بَِقي نُوحٍ فِي. ِجبَاٍل أرارات 
. اْلَماء یوًما أُْخَرى َحْیُث اْنَخفَضَ 



َماَمةُ َعاَدت اْلحَ . ك اْلَمْفتُوَحة نُوح غرابًا َوَحَماَمة ِمن نَافَِذةٌ اْلفُلْ أَْرَسل 
اَحة إلَى نُوحٍ ِلعََدم اْلعُثُور َعلَى َمَكان َجاّف ون .ظیف ِللرَّ



ةً نُوح أُْسبُوعٍ ، َحاَولبَْعَد  َمرَّ
َوفِيِة َعاَدت اْلَحَمامَ . أُْخَرى 

.ون َجِدیَدة ِمْنقَاُرَھا َوَرقَة َزْیتُ 
ي ُعِرف نُوٌح إنَّ فِي اْألُْسبُوعِ التَّالِ 

.عُْد ْلَحَماَمة لَْم تَ اْألَْرَض َجافَّة ِألَّن ا



هللا لنوح أن الوقت قد حان لترك قال 
.یواناتمعًا ، أفرغ نوح وعائلتھ الح. الفلك



شعر نوح كم 
بًحا بنى مذ! باالمتنان

ه وسجد � الذي أنقذ
ن وعائلتھ من الطوفا

.الرھیب



ُ أَْعَطى  وحنُ �َّ
.وعًدا رائعًا 

انًالَن یُْرِسل طوف
ةً  یدینلأُْخَرى َمرَّ

.َشِریَّة اْلَخِطیئَة اْلبَ 

ُ تَْذِكیر َعِظیمٌ أَْعَطى  َّ�
َكان قَْوس قَُزح . بَِوْعِده 
ُ َعَالَمةٌ  .َعلَى َوَعَد �َّ



َوَعائِلَتِھنُوح َوَجد 
بَْعدَ َجِدیَدة بدایات 

ُمنَاِسب ، أََعاد فِي اْلَوْقِت الْ . الطُّوفَاِن 
ُكلُّ َجاَءْت . َھا نَْسِلھ نََشر اْألَْرُض ُكلُّ 

.ْبنَائِھَوأَ أَُمٌم اْلعَالَِم ِمْن نُوح 



العظیموالطوفان نوح 

ِ ، الِكتاُب الُمقَ  ةٌ ِمْن َكِلَمِة �َّ دَُّس ،قِصَّ

َمْوجوٌد فِي

۱۰-٦تكوین 

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

ھو یئة عقاب الخط. هللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیھا خطیئةیعلم 
لیموت ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل ابنھ الوحید ، یسوع ،الموت 

یتھ في بإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
یأتي س! ذلكسیفعل إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خطایاك ، ! السماء

.ویعیش فیك اآلن ، وستعیش معھ إلى األبد

:كنت تؤمن أن ھذه ھي الحقیقة ، فقل ھذا �إذا 

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً یموت من أجل خطایاي ،
، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. واآلن أنت تعیش مرة أخرى

حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذات یوم أذھب ألكون معك
.آمین. ساعدني على طاعتك والعیش من أجلك كطفل لك. إلى األبد

16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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