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



ِ َكاَن  لّ اْلكُ . نُوٌح رجالً َعْبِد �َّ
ُ َوَعَصى �َّ  ذَاتَ . َكِرهَ �َّ

ُ شیئًا صادًما یَْوٍم  .  ، قَاَل �َّ
ُ ِلنُوح قَاَل  سأدمر َھذَا : "�َّ

" .  اْلعَاِلُم الشریر
سیتم "

عائلتك إْنقَاذ 
." فقط



ي انًا عظیًما َسیَأْتِ �َّ نوًحا ِمْن أَنَّ فیضَحذَّر 
ي اْألَْرض  ةٌ ، ینَة َخَشبِیَّ بناء َسفِ . "َویُغَّطِ

عائلتك والعدید ِمْن قَاَرب َكبِیٌر بَِما یَْكِفي ل
أَْعَطى .أََمر نُوح " ، اْلَحیََوانَاِت 
 ُ .  قِیقَةٌ نُوح تَْعِلیَمات دَ �َّ

!نُوح َمْشغُولٌ 



ر اُربََّما  ِألَنّ لنَّاس َسخَّ
َكاَن اذَا نُوح أَْوَضح ِلمَ 

نُوح .یَْصنَُع فلًكا 
اْستََمرَّ فِي

.  اْلبِنَاِء 

فِ  ي َكَما اْستََمرَّ
.   َعْن �َِّ النَّاِس أَْخبَاِر 

.أََحٌد لَْم یَْستَِمعْ 



.  َماٌن َعِظیمٌ َكاَن لََدْیھ إینُوحٍ 
ْغمِ آَمَن بِا�َِّ لَقَد  ِمْن َعلَى الرَّ

. ِل ھطل ِمْن قِبَ أَنَّ اْلَمَطَر لَْم ی
َح اْلفُْلكُسْرَعاَن َما أَْصبَ 
ِمیلُھ جاھًزا ِلیَتِّم تَحْ 

.باإلمدادات 



ُ . َجاَءت اْلَحیََوانَات اْآلن   َسْبعَةً ِمْن بَْعِض َجْلب �َّ
یُور ُشقَّت الطُّ . ْخَرى األَْنواعِ ، َواثْنَاِن ِمْن اْألَْنَواعِ اْألُ 

ِغیَرةِ ،  ِغیَرة شاْلُوُحواْلَكبِیَرةِ َوالصَّ والطویلة الصَّ
.إِلَى اْلفُْلكَطِریِقَھا 



وحٍ َوُھو تَائِم َعلَى نُ َصَرخ النَّاس بِالشَّ ُربََّما 
ئَة وقفوا َعن اْلَخِطیلَم یت. یَْمَأل اْلَحیََوانَات 

 ِ .ُخول اْلفُْلك لَْم یَْطلُبُوا دُ . إلَى �َّ



َكانَت، أخیًرا 
َجِمیعِ اْلَحیََوانَاتِ 

َعلَى َوالطُّیُوِر 
َدَعا ّ�َ . َمتْنَِھا 
" . الفلكإلَى تعال : "نوًحا 

َدَخل. " انت وعائلتك "
ثَة نُوح َوَزْوَجتِھ وأبناؤه الثََّال 

ُ اْلبَابَ ثُمَّ أَْغلَ . ْلفُلْك اوزوجاتھم  . !َق �َّ



ض َمَرت اْألَرْ غَ . َجاَء اْلَمَطُر ثُمَّ 
أَْربَِعینَ ُھُطول أْمَطاٍر غِزیَرةٍ 

.یَْوًما َولَْیلَةً 



تََدفَّقَت 
الفَیََضانَات َعلَىِمیَاه 

َطر ، َما تََوقَّف اْلمَ ِعْندَ . َوالقَُرى اْلُمُدِن 
. اه ْغُموَرة بِاْلِمیَ َحتَّى اْلِجبَال َكانَت مَ 

.فَُخ اْلَھَواء ُكلُّ َشْيٍء یُنْ َماَت 



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

َما وعًرا ، فِي الدَّاِخِل ، َوُربَّ 
ْلك لَِكن اْلفُ . ا َوُربََّما َحتَّى مخیفً 

.وفَاِن یَْحِمي نوًحا ِمْن الطُّ 



َسَل ْن الفَیََضان ، أَرْ َخْمَسِة أَْشُھٍر مِ بَْعَد 
ُ ریًحا َجافَّة  ْلك ء ، اْستَقَّر اْلفُ بِبُطْ . �َّ

ِقي نُوحٍ فِيبَ . عالیاً فِي ِجبَاٍل أرارات 
ْخَرى َحْیُث الدَّاِخِل أَْربَِعین یوًما أُ 
.اْلَماء اْنَخفََض 



.  وَحة ةٌ اْلفُْلك اْلَمْفتُ نُوح غرابًا َوَحَماَمة ِمن نَافِذَ أَْرَسل 
عُثُور َعلَى َمَكان َجافّ َعاَدت اْلَحَماَمةُ إلَى نُوحٍ ِلعََدم الْ 

اَحة  .ونظیف ِللرَّ



ح أُْسبُوعٍ ، َحاَول نُوبَْعَد 
ةً  اَمِة َعاَدت اْلَحمَ . أُْخَرى َمرَّ
تُون ِمْنقَاُرَھا َوَرقَة َزیْ َوفِي 

ِلي ُعِرف اْألُْسبُوعِ التَّافِي .َجِدیَدة 
افَّة إنَّ اْألَْرَض جَ نُوٌح 

.ْم تَعُْد اْلَحَماَمة لَ ِألَّن 



.  فلكهللا لنوح أن الوقت قد حان لترك القال 
.معًا ، أفرغ نوح وعائلتھ الحیوانات



!  نشعر نوح باالمتناكم 
بنى مذبًحا وسجد �

الذي أنقذه وعائلتھ من
.الطوفان الرھیب



ُ أَْعَطى  نُوح�َّ
.رائعًا وعًدا 

لَن یُْرِسل طوفانًا
ةً  لیدینأُْخَرى َمرَّ

.اْلبََشِریَّة اْلَخِطیئَة 

ُ تَ أَْعَطى  ٌم ْذِكیر َعِظی�َّ
س قَُزح َكان قَوْ . بَِوْعِده 
ُ َعلَى َوعَ َعَالَمةٌ  .َد �َّ



َوَعائِلَتِھنُوح َوَجد 
ي فِ . طُّوفَاِن البَْعَد َجِدیَدة بدایات 

َشر َعاد نَْسِلھ نَ اْلَوْقِت اْلُمنَاِسب ، أَ 
ُكلُّ ْت َجاءَ . اْألَْرُض ُكلَُّھا 

وح أَُمٌم اْلعَالَِم ِمْن نُ 
.َوأَْبنَائِھ



العظیموالطوفان نوح 

ِ ، الِكتا ةٌ ِمْن َكِلَمِة �َّ ُب الُمقَدَُّس ،قِصَّ

َمْوجوٌد فِي

۱۰-٦تكوین 

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.ھالذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفالرائع إلھنا عن 

.  یھا خطیئةهللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیعلم 
ھو عقاب الخطیئة 

بنھ ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل االموت 
ى على صلیب ویعاقب عللیموت الوحید ، یسوع ، 

في بیتھإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . خطایاك
ایاك إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خط! السماء

عیش معھ سیأتي ویعیش فیك اآلن ، وست! ذلكسیفعل ، 
.إلى األبد



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

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً 
یموت من أجل خطایاي ، واآلن أنت تعیش مرة 

، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. أخرى
ت حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذا

ك ساعدني على طاعت. یوم أذھب ألكون معك إلى األبد
.آمین. والعیش من أجلك كطفل لك

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