
 انات الكتاب المقدسويح
  اللَّه الحيوانات فى اليوم السادس ألجل اإلنسان قلخ

 ١وين كت

 
 ١٢ : ٦وئيل مص ١ ةرقب

 .د بقر حلوب وبقر لحمجوي

 .الجبن والمسلي نتج البقرة اللبن بكميات وفيرة، يستخدم في عملتو
 ١٣ : ٥يال  قزح احسمت

 ماهصر وهو حيوان شرس، مغطى بحراشيف منيعة ترد الس م فىت التماسيح تعيش في نهر النيلنكا
 .والحراب والرماح

 .ذب اإلنسان أو الحيوانات إلى قاع النهر ليأكلهم هناكيجت

 ٤: ١٥ة اضق بلعث 
 .ب به المثل لشدة مكرهرضُي. ف الثعلب بسرعته وخفة حركته ودهائه وشرههريع

 ٢٩ : ١٥ا قول ىدج

 ).١٩، ١٥ : ١٣قضاة (  يستخدم أحيانًا محرقة للرب كل اإلنسان لحم الجدى، كانأي

 ٢١ : ٨ة اضق لجم

 .جمل بسنامين وجل بسنام واحد: جمل نوعانلا

شرين ععدته تجويف مقّسم إلى حويصالت تمتلىء عند شربه ماًء يكفيه لمدة م ىجمل حيوان مجتر، فلا
 .إلى ثالثين يوماً

 .وه العرب سفينة الصحراءيدع

 ١٩ : ٢٠ وكلم ١ )خيل(ان حص

سان في مجاالت الزراعة والصيد، كما كان يجر المركبات فى نوان ذكى وفّى مطيع، أستخدمه اإليح
 .المعارك وفى المواكب الرسمية

 ١ : ٢١ ىتم رامح
 .دخوله أورشليم دنركبه السيد المسيح ع. ُيستخدم لحمل األثقال وللركوب. غر حجماً من الحصانصأ

 ٩ : ٢٨د عد لمح
ائح للّه عالمة حب له لغفران بذكتُستخدم ) الخراف(نت الحمالن اك. ف واللحم واللبن والجلوددنا بالصومي
 .الخطايا

 ٦ : ١١ ءايعشإ بئذ
 . يتصف باإلفتراس والشراسة،ريمه مثل حجم الكلب الكبجح



 .خافه اإلنسان إفترسه، وإذا واجهه فّر منهإذ 

 .ام في حذر، يفتح عيناً ويغلق األخرىني

 ٣ : ٨روج خلا عةدفض
 .وان بر مائى، مألت الضفادع أرض مصر عندما رفض فرعون أن يطلق الشعب ليعبد اللّهيح

 ١٧ : ١ابيين كم ١ ليف

 .نت األفيال تُستخدم للركوب ولحمل األسلحة فى المعارك الحربيةاك

 ٢١ : ٩م ابار األيخأ ٢ درق

 .غاباتلي افوان رشيق متسلق يعيش يح

 .اع كثيرة منهونأوجد ت 

ان أصله قرد وأنهما أبناء عمومة، لكن البعض األخر يؤكد هذه نساول بعض العلماء أن يثبتوا أن اإلحي
 .النظرية واستحالتها

 ١ : ٣٠ب ويأ بلآ
 .وف باللعبغكي شذ ات وفاًء لإلنسان، وهوناو أكثر الحينم

 .تخدم الكالب الكبيرة فى الحراسة والصيدست

 ٢٣ : ١٣يا مإر رمن

 . يعيش فى الغابات، له بقع سوداء كبيرة على جلده،رساوان قوى كيح
 


