الجزء التاسع من بعض المعلومات العلمية المقدمة
في سفر أيوب .أيوب  41 :38ومزامير 9 :147
ولوقا 24 :12
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فراخ الغربان
في هذا الجزء يتكلم الرب مع ايوب عن امر اخر وهو فراخ الغربان ومعلومات عنها ويقول ذلك في شكل
اسئلة أليوب قائال
سفر أيوب 38
اب صيدهِّ ،إ ْذ َتْنعب ِّف ار ُخه ِّإَلى ِّ
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وهذا سؤال قد يبدوا للبعض بسيط وأيضا هو في سياق أسئلة غاية في التعقيد عن الفلك او المياه او
الثلج وغيره فلماذا سؤال بسيط كهذا في المنتصف
ولكن الحقيقة هو سؤال غير بسيط بالمرة وسنعرف لماذا
فاألول نفهم عما يتكلم العدد
العدد يقول في العبري
Job 38:41מי H4310 Whoיכין H3559 providethלערב H6158 for the raven
צידו ?H6718 his foodכי H3588 whenילדו H3206 his young onesאל H410 God,
אל H413 untoיׁשועו H7768 cryיתעו H8582 they wanderלבלי H1097 for lack
אכל׃H400 of meat.
من يهيء للغراب اكله اذ تصرخ فراخه الى هللا وتتعجب من نقص االكل (او اللحم)
الغربان تختلف عن كثير من الطيور انها ال تخزن طعام بل هي طوال السنة تبحث عن طعام متجدد
وكما يقول
إنجيل لوقا 24 :12
ِّ
يت َهاَ .ك ْم أَْن ُت ْم ِّباْل َحرِّ
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ور!
أي ان هللا يوفر لها طعام طوال السنة في جميع الفصول صيف وشتاء

ولكن الجزء المهم وهو اذ تصرخ فراخه الى هللا وتتعجب من نقص االكل (او اللحم) .الن اتضح علميا
وحديثا ان طائر الغراب ال يطعم كل فراخه جيدا
وكما يقول نفس المعنى في
سفر المزامير 9 :147
اخ اْل ِّغْرَب ِّ
ان َّال ِّتي َت ْصُر ُخ.
ام َها ،لِّ ِّفَر ِّ
اْل ُم ْع ِّطي لِّْلَب َه ِّائمِّ َ
ط َع َ
فالغراب ال يطعم كل الفراخ وأحيانا ال يطعمها فترة طويلة بل يهجرها ويبني الغربان الذكر واالنثى عشاً اخر،
ويهجران الفراخ،
Plin. apud Servium in Virgil.
Georgic. l. 1. p. 189.
او أحيانا يطردوا الفراخ وهم ما بين  4الى  7أسابيع فقط وفي هذا الوقت هم أصال غير قادرين على
الطيران جيدا او الصيد
http://www.birdweb.org/Birdweb/bird/common_raven
وهؤالء الصغار ينعقوا متوجهين برؤوسهم ألعلى.

وهللا بحكمته ،جعل حول منقار فرخ الغراب مادة لزجة فيفتح فرخ الغراب منقاره عندما يصرخ كما يقول
العدد ،فتتعلق به الحشرات فيأكلها
Hieron. In Pasl. Cxlvii. 9.
وبهذا يتوفر له طعام بسبب ما منحه له الرب من تصميم بهذه الطريقة
Natural History of Birds: With Engravings on a New Plan, Exhibiting. P 100

وهذا يصفه الرب رغم لم نعرفه اال حديثا
مع مالحظة ان سؤال الرب أليوب هو مدعاه التضاع االنسان الذي يجب ان يقر امام الرب ويقول أنى ال
اعرف كل شيء عن الطبيعة التي انت خلقتها يا رب
وقوة معجزة هللا انه جعل الغربان التي ال تطعم .فراخها جيدا تعيل ايليا النبي صباحاً ومساءاً.

والمجد هلل دائما

