
 طيور الكتاب المقدس
 ٢١: ١٣إشعياء : بومة. ١

 .البومة طائر ليلي، تقضي أغلب نهارها في الخرائب والكهوف المظلمة

 .الطائر الوحيد الذي عيناه ال يمكن تحريكهما في وقبيهما بل تتطلعان إلى األمام دائًما

 .حادة البصر والسمع
 

 ٢٠: ٢٦صموئيل ١ :الَحَجُل. ٢

 .، مغطى بريش جميل كثير األلوان وبهيChukerراضي المقدسة النوع المشهور في األ

 .يصطادونه ليأكلوا لحمه

 .سريع الجري، لكنه سريًعا ما يتعب
 

 ١١: ٨التكوين : حمامة. ٣

 .أرسلها نوح فعادت إلى الفلك تحمل غصن زيتونة في منقارها كشهادة أن األرض جفت

 .مامة، وذلك عند عمادهنزل الروح القدس على ربنا يسوع المسيح في شكل ح

 .يرمز الحمام للجمال والمحبة واالتضاع والبساطة والنقاوة
 

 ٣٧: ٢٣متى : دجاجة. ٤

 .في الشرق األوسط يربي الناس الدجاج في المزارع كما في البيوت، لينتفعوا ببيضه ويأكلون لحمه

 .المنع بدقةمنع التلمود اليهود من تربية الدجاج ألسباب صحية، لكنهم لم يراعوا هذا 
 

 ٣٤: ٢٦متى : ديك. ٥

 .الديك هو ذكر الدجاجة

 .من عادته أن يصيح قبل الفجر بساعة أو بساعتين

 .هذا الصياح يحسبه الفالحون في الشرق أشبه بمنبه ييقظهم
 

 ١٣-١١: ١٦خروج ): سماني( سلوى. ٦

 .ريشه بني وأسود، ماعدا جهة بطنه فهو أبيض ُيصطاد باليد أو بالشباك لألكل
 

 ١٤: ٣٨إشعياء : سنونة. ٧

 .تُعرف السنونة بساقيها الطويلتين وأيًضا بطول رقبتها، وصوتها القوي

 . والحشرات والجرذان الصغيرةالحياتتعيش السنونة في مناطق المستنقعات المائية، تتغذى على 
 

 ٢٢: ١٠ملوك ١ طاؤوس. ٨

 . وألوان ذيله المبسوط المبهر بسبب ألوان صدره البهية،ذلكُيعتبر أجمل طائر في العالم، 



 .كان المسيحيون األوائل يستخدمونه رمًزا للخلود، ربما لالعتقاد بأن لحمه ال يفسد
 

  عصفور. ٩
 .طائر صغير وضعيف

 .٧: ١٠٢مز " صرت كعصفور منفرد على السطح: "عندما شعر المرتل بالوحدة والعزلة قال
 

 ٢٦: ٣٩أيوب : ُعقاب. ١٠

ى قمة األشجار المرتفعة أو في شقوق الصخور، منها يستطيع بقوة بصره أن يبني الُعقاب عشه عل
 .يكتشف طعاًما ملقًيا بعيًدا على األرض أسفله

 
 ٧: ٨تكوين : غراب. ١١

 .أول طائر أشير إليه في الكتاب المقدس

 .أعينهميهاجم المخلوقات األصغر منه واألضعف، غالًبا ما ينقر 

 . لكنه طائر ذكي يمكن تدريبه على الكالم مردًدا إياه كالببغاءبطبعه يخطف، ويقتات بالجيفة،
 

 ١٨: ١١الالويين ): وقواق (قوق. ١٢

 .يأكل الوقواق الحشرات والضفادع والسحالي والحيات الصغيرة

أصفر برتقالي مع نقط (أحيانًا يضع الوقواق بيضه في عش طائر آخر بيضه مشابه لبيضه في اللون 
 .ويقوته" والدان بالتربية"رقد عليه ، ويتركه كي ي)سوداء

 
 ٣١: ٤٠إشعياء : نسر. ١٣

 . وطول عمرهابصرهاتُعرف النسور بسرعة طيرانها وِحّدة 
 

 ٨: ١ميخا : نعامة. ١٤

 .أضخم طائر في العالم؛ يبلغ ارتفاعه حوالي ثمانية أقدام

 .تي تواجهها كيلو متر في الساعة، فتهرب من المخاطر ال٦٥يمكن للنعامة أن تجري بسرعة 

 .ال تستطيع الطيران، صوتها يشبه نحيب ثور متألم
 
  
 
 
 


