
 

كيف استطاع نوح وأسرته االعتناء بالحيوانات على الفلك ؟ 
 

" ٍ٘سيظ. خُ٘ د"ثقيٌ 
 

عخش اىَزٖنَُ٘ ٍِ قصخ اىؽ٘فبُ ٍِ فنشح قيبً ػذد قييو ٍِ اىْبط ثنو اى٘ظبئف اىزٚ رزؽيجٖب 

ٕٗٚ ثذُٗ ؽل مبّذ ٍَٖخ ؽبقخ خًذا ّظًشا ىؼذد اىسي٘اّبد . سػبيخ اىسي٘اّبد ىَذح عْخ 

ٗصؼ٘ثخ اىظشٗف ٗقزٖب ىنِ ٕو مبّذ ٍغزسييخ ؟ 

 

أؽبسد اىذساعبد األٗىيخ أُ ػذد اىسي٘اّبد االخَبىٚ ىٌ يجيغ اىَالييِ اىزٚ يزخييٖب أٗىئل 

" ػبئالد"ٍَثيخ اىيً٘ فٚ " خْظ"أُ يأخز ػيٚ اىفيل اثْيِ ٍِ مو " ّ٘ذ"قبه اهلل ىـ. اىَزٖنَيِ 

ميت )رئت ، ميت ٍْضىٚ ، دّغ : اىنالة يزعَِ ػذح أّ٘اع " خْظ"فَثاًل . ػذيذح " أخْبط"أٗ 

ٍؼظٌ اىسي٘اّبد مبّذ صغيشح اىسدٌ ٍبػذا ػذح ػؾشاد مبّذ راد . إىخ ... ، قي٘غ (أعزشاىٚ

 Noah'sيقذً مزبة خُ٘ ٗٗدٍ٘ساثٚ )زدٌ مجيش فنبُ اىسدٌ اىَز٘عػ ٍثو زدٌ اىقؽخ اىؼبديخ 

Ark: A Feasibility Studyأغيجيخ زي٘اّبد اىيً٘ رؼيؼ فٚ  . ( دساعخ ػَيقخ فٚ ٕزٓ اىْقؽخ

 .اىجسبس ٗىٌ رسزح أُ رذخو اىفيل 

 

ىنِ ٍبرا ػِ اىسي٘اّبد اىزٚ مبّذ ثبىذاخو ؟ فٖٚ مبّذ ٍسج٘عخ ىؾٖ٘س رزأسخر ٗرزَبيو ٍغ 

اىفيل ٍٗسبؼخ ثبىع٘ظبء ٍِ مو خبّت ع٘اء أص٘اد اىؼ٘اصف اىٖ٘خبء أٗ أص٘اد 

ىنِ رشٙ ميف رؼبيؾذ ؟ ميف مبّذ زبه آميٚ  . (22 ـ 21 : 7رن٘يِ )اىسي٘اّبد األخشٙ 

اىيسً٘ ؟ 

 

صسير أُ اىؼْبيخ ثٖب . ٍِ اىَؼشٗف أُ مو اىسي٘اّبد يَنْٖب اىؼيؼ ػيٚ ّظبً غزائٚ ّجبرٚ 

ثؼط آميٚ اىيسً٘ قذ رخزبس غزاًء . رزؽيت اؽجبع اززيبخبرٖب اىغزائيخ ىنْٖب ٍَٖخ ٍَنِ رسقيقٖب 

ثؼط اىذساعبد اىزٚ أخشيذ ػيٚ زي٘اّبد أخشٙ أظٖشد أُ ثؼط اىسي٘اّبد ٍثو . ّجبرًيب 

ٍؼظٌ . اىذثجخ رجيذ اىجيبد اىؾز٘ٙ ىزجقٚ ػيٚ قيذ اىسيبح أثْبء اىعغ٘غ اىزٚ الٍجشس ىٖب 

رذخو زبىخ اىغنُ٘ اىْغجٚ أٗ اىجيبد اىصيفٚ إرا  (أٗ سثَب ميٖب رقشيًجب)اىسي٘اّبد األخشٙ 

رسزبج فٚ ٕزٓ اىسبىخ أقو مَيخ ٍَنْخ ٍِ . ٗاخٖذ خؽًشا ال رغزؽيغ اىزغيت ػيئ أٗ اىٖشة ٍْٔ 

مَب أُ . اىؽؼبً ٗاىسشمخ ٗثبىزبىٚ رقو فعالرٖب ٗفٚ ٕزٓ اىسبىخ رقو أيًعب ٍي٘ىٖب اىؼذٗاّيخ 

. ٗخ٘د خؽش ٍؾزشك يؼَو ػيٚ اصاىخ غشيضح االفزشاط ىذيٖب 



 

ىيسي٘اّبد " ٍغبمِ"أُ يجْٚ فيًنب ٍضًٗدا ثـ" ّ٘ذ"رؾيش ميَخ اهلل إىٚ ٕزا اى٘ظغ إر قبه اهلل ىـ

مَب فٚ " أػؾبػ"ىنِ اىنيَخ اىؼجشيخ اىَغزخذٍخ ْٕب رؼْٚ فٚ أٙ ٍنبُ  . (14 : 6رن٘يِ )

زيث رزْبعت ٍغ اىؽي٘س ، ٗرْؽجق أيًعب ػيٚ أٙ ٍنبُ يدذ اإلّغبُ فئ   (11 : 32رثْيخ )

ٕو ٕزٓ إؽبسح إىٚ أُ اىسي٘اّبد ٍب مبُ ػييٖب إال اىشقبد  . (18 : 29أي٘ة )اىشازخ ٗاألٍبُ 

ٗاالّزظبس ززٚ يضٗه اىخؽش ؟  

 

ٍب ٍِ عجيو ىَؼشفخ رىل ثبىؽجغ ألّٔ مبُ زذثًب فشيًذا ٍِ ّ٘ػٔ ىٌ يؾٖذٓ أزذ فٚ اى٘قذ اىسبىٚ 

اىسْبُ مٚ " ّ٘ذ"أال يييق ٕزا ثإىٔ . ٗاىؾخص اى٘زيذ اىؼبىٌ ثنو ؽٚء ىٌ يزٗدّب ثنو اىزفبصيو 

يغٖو اىََٖخ ػيئ ؟ 

 

أال يسق ىْب أُ ّفزشض أُ . اىَقذسح ػيٚ اىجيبد اىؾز٘ٙ ظبٕشح غبٍعخ ىيظ ىٖب رفغيش ػيَٚ 

اىخبىق اىَست صٗد اىسي٘اّبد اىزٚ مبّذ ػيٚ اىفيل ثٖزٓ اىَقذسح ىيسبفظ ػيٚ زيبرٖب ؟ سثَب ىٌ 

مو زي٘اّبد اىيً٘ رْسذس ٍِ ريل اىزٚ مبّذ ػيٚ . رنِ ْٕبك زبخخ ىٖزٓ اىَقذسح قجو اىؽ٘فبُ 

ثَب إُ اىؼيٌ ىيظ ىٔ أٙ رفغيش ىغججٖب فإُ ٕزا االفزشاض اىزٙ يزفق ٍغ مو . اىفيل ٗٗسثزٖب ٍْٖب 

. اىسقبئق يغزسق أُ ّْظش إىئ ثؼيِ االػزجبس 

 

 

 

 


