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 تقٌٌم لنبوءة حزقٌال على صور فً ضوء األدلة التوراتٌة واألثرٌة
 

 أ. د أحمد مجٌد الجبوري & أ.م. رافد كاظم كردي

 جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة/

 
 51/71/5172 -تاريخ قبول النشر :                       71/9/5172 -تاريخ أستالم البحث :

 -الخالصة :
فَّزىت أحداث التاريخ كأثرت عميو )*(ت كالتنبؤات كالرؤلتيعىدُّ النبكءا         مف المحٌركات الميٌمة التي حى

بشكؿ أك بآخر . كمف جانب آخر , فقد أثرت عمى نتائج االحداث التاريخية في  منطقة الشرؽ األدنى 
قييـ نبكءة حزقياؿ القديـ سمبان أك إيجابان . كبناءن عمى ىذا المفيكـ كالتكصيؼ , كقع اختيارنا عمى دراسة كت

, السيما كأنيا كاحدة مف أعقد النبكءات في العيد القديـ , أك  ِٔعمى مدينة صكر كتحديدان في اإلصحاح 
التكراة العبرية كما تيسٌمى , إذا ما استثنينا النبكءة األعقد المتعمقة بػ " جكج كماجكج " التي نقميا سفر 

بكءة التي خص بيا حزقياؿ مدينة صكر كأىميا مف . فالن ّٗك  ّٖحزقياؿ أيضان في االصحاحيف 
الكنعانييف ينظر الييا المختصكف  عمى أنيا نكع مف التنبؤ كاإلخبار النبكم المسبؽ التي لـ تتحقؽ عمى 
الرغـ مف أنيا نيقمت عمى لساف نبي مف أنبياء ييكه الكبار الذم عاش في بالد بابؿ أسيران في زمف نبكخذ 

ؿي عمى ىذه النبكءة ينبع  ِٔٓ – َْٔنصر ممؾ بابؿ )  ؽ . ـ ( . كاإلشكاؿ التاريخي الديني الذم ييسجَّ
مف حقيقة أف ما تنبأ بو عف دمار مدينة صكر بالكامؿ كزكاليا النيائي مف الكجكد عمى يد نبكخذ نصر 
تو البابمي , بسبب غضب الرب عمييا كحمكؿ دينكنتو , أم حسابو كعقابو , لـ يتحقؽ بالشكؿ الذم ذكر 

النبكءة . كقد عزت النبكءة غضب الرب ييكه عمى صكر الى سخريتيا ) متمثمة بأىميا ( مف أكرشميـ 
ؽ . ـ . لقد شعر  ٖٔٓعاصمة ييكذا التي أسقطيا ممؾ بابؿ المذككر كجعميا تابعة لو في عاـ 

ـ بدكف منافس كال الصكريكف بالسعادة كالزىك ألف ثركة كتجارة مكانئ أكرشميـ المنافسة لصكر ستتحكؿ اليي
خصـ يعترضيـ في البحر المتكسط . كىكذا , يككف بإمكانيـ التحرؾ في مختمؼ االتجاىات بحرية كأماف 
كال سيما بعدما تصكركا أف امبراطكريتي مصر كبابؿ غير قادرتيف عمى اختراؽ دفاعاتيـ الحصينة في 

بذريعة يعزكىا المفسركف الى تحكؿ نبكءة الرب البر كالبحر . بيد أف ىذه النبكءة لـ تتحقؽ كما ذكرنا آنفان 
كدينكنتو مف صكر الى مصر المتجبرة . فساؽ الرب ممؾ بابؿ نحك ىدفو الجديد ككجيو الى مصر لتككف 
أجرة كمغنمان لجيشو بعد أف يئس مف النيؿ مف صكر التي صمدت قرابة ثالثة عشر عامان مف الحصار 

 دكف جدكل بسبب منعة تحصيناتيا .
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لقد ركَّزنا عمى نقاط محددة في ىذا البحث ألىميتيا بنظرنا كاألسمكب البالغي كالصيغة التاريخية         
لمنبكءة ككذلؾ عمى الداللة الرمزية لمنص كتقييـ الباحثيف المتبايف لمدل التحقؽ كالمصداقية , فضالن عف 

مف بينيا اشعيا كارميا كعزره المقارنة بينيا كبيف نبكءات تخص مدينة صكر في أسفار تكراتية أخرل 
كزكريا, كأيضان مصادر بابمية معاصرة لمنبكءة . كمما يالحظ أف أغمب المصادر التي تناكلت الكاقعة 
المتعمقة بصكر ال تعزز نص النبكءة بؿ تعارضو تقريبان جممة كتفصيالن  . ناىيؾ عف األدلة األثرية التي 

ىميا التجارة كالمالحة البحرية حتى العصكر المتأخرة التي تؤكد بقاء مدينة صكر عمى حاليا كممارسة أ
 سبقت العصر المسيحي . 

 المقدمة :
تعدُّ النبكءات كالتنبؤات كالرؤل التي جاءت في أسفار التكراة ) العيد القديـ ( مف المصادر الثانكية       

ر عممو , فضالن عف تأثيراتيا التي يعٌكؿ عمييا بعض المؤرخيف نسبيان لمتعرؼ عمى أحداث التاريخ كتفسي
 – ِٔحزقياؿ في اإلصحاحات  نبكءة ) كتنبؤ (في  بحثنافي مستيؿ الدينية كالسياسية كاالجتماعية . ك 

أك العرافة بشكؿ عاـ كفقان , البد أكالن مف التعرؼ عمى المقصكد بالتنبؤ  ائياثدمار مدينة صكر كر  فع ِٖ
كثانيان التمييز بينو كبيف التنبؤ ) المسبؽ ( بنبكءة ييكه إلو  ؛(  prediction , divination) لممصطمحيف 

الذم ييعدُّ سفره , الخاصية التي تمٌيز بيا تنبؤ ىذا النبي أما  ( .  Foretelling الييكد  كفقان لممصطمح )
, مف  اشعيا , ارميا , حزقياؿ كدانياؿ في الترجمات الحديثة لمكتاب المقدس : مف األسفار الكبار األربعة

بالمقارنة مع غيره مف األسفار النبكية األربعة الكبيرة كاألسفار حيث مادتو كنسبة التنبؤات كالرؤل فيو 
ىك النشاط الرؤيكم المصحكب المقصكد فالتنبؤ   مالخي ؛ –االثني عشر الصغيرة التي تمييا مف ىكشع 

الى الًعمـً الميٍسبىؽ باألحداث ثيرىا مف يقع تحت تأنشكة ركحية تكصؿ ب مصحكبان بتكتر بدني كاجياد فكرم 
ما نحف  بيف التنبؤات كمف. المستقبمية التي يرييا الرب ييكه ألنبيائو ليبمغكا بيا مف يخصيـ بيا مباشرة 

 حزقياؿ عمى دمار مدينة صكر .نبكءة كىي  دراستيا كتقييميابصدد 
ياء في التكراة الييكدية المككنة مف تسع عف غيره مف أسفار األنبحزقياؿ النبي ز سفر التي تميٌ  صفةالإف  

أنو يتنبأ ليرل ما ال يرل بالعيف المجردة , أم رؤية الغيب  . كىذا يعنيىي صفتو الرؤيكية كثالثيف سفران 
,  فسدتيصًمحي كال تي  مصمحة عامةفيو  نبكمبمشيئة ربانية قصدٌية ىادفة . فالذم ييرل مف خالؿ التنبؤ ال

مثميا في القرآف ربما ك ؛ (   a prophecy)  ب الى الرب ييكه فيقاؿ عنو أنو نبكءةيينسكتىيدم كال تيظمؿ 
( كبصيغة   Revelation , Inspirationبكاسطة الكحي كاإللياـ )  رسؿالمأك البالغ الكريـ الػ " النبأ " 

" تىنىبَّأ  كلتكراة الفعميف " يىتىنىبَّأ " ف يضاىياف في ااالفعؿ المضارع " ييٍنًبئ / يينىبِّئ " أك بفعؿ األمر" نىبِّأ ", المَّذ
النبأ الذم يناسب فعؿ ال" . كالفارؽ الذم يبدك لنا بيف الفعميف المذككريف في التكراة كالقرآف الكريـ أف 
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النبي محمد ) ص ( كال الى مف سبقكه مف األنبياء  الىفي القرآف الكريـ ال يكحي بالتنبؤ  ساليكالتبميغ الرِّ 
أف القرآف يبعدىـ عف النشاط التنبئي بالمطمؽ , بينما نجد نقيضو في التكراة فأفعاؿ التنبؤ قاطبة . أم 

مشركعة كمستحسنة بالنسبة الى الرب تعالى ألنو ىك مف بىمَّغى النبي حزقياؿ ) كغيره ( بالقكؿ لو : ) " 
( كالنبكءة عمى  ّ – ُ:  ِٗاذىب تنبأ عمى ... كقؿ " ( كما في النبكءة عمى فرعكف مصر ) حزقياؿ 

( . كنحف في ىذا البحث ال نرـك الكلكج بخمفية نقدية سمبية ,  ّ – ُ:  ّٖجكج ممؾ ماجكج ) حزقياؿ  
كفي الكقت نفسو ال نبغي تجميؿ ظاىر أك باطف النص التكراتي  بإيجابية مقصكدة , بؿ سنتبع  الكسطية 

لكحي . فالنقد التكراتي الحديث طاؿ كالمركنة النقدية  لغتيا ك  يااسمكب, فضالن عف التكراة ياـ مؤلفي كا 
عناصر الحدث التاريخي , الزماف كلبعاد الزماف الثالث الماضي كالحاضر كالمستقبؿ أل رؤيتياك , الرمزية 

 كىك اإلنساف .بينيما كالمكاف كالمحٌرؾ الفاعؿ 
األنبياء , كىي القسـ  كبمكجب ىذه الحقيقة عف تشكؿ الحدث التاريخي كعالقتو بالتنبؤ في أسفار     

( يستحسف االطالع , كما مبيف في المخطط التكضيحي السابؽ الرابع مف أقساـ العيد القديـ ) التكراة 
عمى اسمكب التنبؤ بنبكءة خراب مدينة صكر الكنعانية عمى يد الممؾ نبكخذ نصر  البابمي التي تنبأ بيا 

ياـ ككحي مف ييكه كاستكمؿ ما حصؿ ليا في (  كنقؿ ما رآه بإل ُِ -ُ) ِٔحزقياؿ في االصحاح 
بؿ تحكلت الى بتجارة سفنيا كالدعكة الى رثائيا ألنيا لـ تعد كما كانت زاىية غنية  ِٖك  ِٕاالصحاحيف 

بمدة أشباح كقفر كمكت . كيستمـز فيـ نص ىذه النبكءة الخكض في مناقشة مستفيضة لألسمكب البالغي 
بقتيا لبيعدم الزماف كالمكاف كلجغرافية المدف في الساحؿ الكنعاني كالمعاني الرمزية لمعرفة مدل مطا

لقد انتيجنا في البحث  كالعالقات الثنائية القائمة بيف الدكؿ كالشعكب في منطقة الشرؽ األدنى القديـ .
 اسمكبان يتسـ الى حد ما بالمكضكعية التاريخية كبالقدر الذم نفيمو مف ىذه المقكلة معززة بأدلة كشكاىد
معاصرة لعصر النبكءة أك قريبة العيد منيا ليتناسب كالطرح الذم عيرضت بو النبكءة عمى صكر . كلذا , 
تـ بحث المكضكع كالكصكؿ الى نتائجو مف خالؿ أربعة  مباحث كعمى النحك اآلتي : بكادر نبكءة حزقياؿ 

ؽ النبكءة عمى صكر عمى صكر ؛ الجغرافية التاريخية اختبار لصدؽ لنبكءة عمى صكر ؛ تقييـ تحق
 تاريخيان ؛ كأخيران التأكيالت الدينية لتقييـ تحقؽ النبكءة عمى صكر .  

 (: 26 -3: 64:  بوادر نبوءة حزقٌال على صور  )المبحث األول 

كفقان لألسمكب الذم يقٌدمو سفره عمى صكر الغامضة في نبكءتو  ( ُِ -ٕ: ِٔحزقياؿ ) أخبرنا
 في أدناه :  كما

يد الرب : " ىا انا اجمب عميؾ يا صكر نبكخذ نصر ممؾ بابؿ , ممؾ الممكؾ , مف الشماؿ "  كقاؿ الس
,  [on the mainland بخيؿ كمركبات كفرساف كجيش كحشد كثير , فيخرب ضكاحيؾ التي في البرية ] 
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كباشةو ]  [ كيرفع مترسة كيمقي عمى اسكارؾ صدماًت  a mound]  تاٌلن  ا كيركـكيبني لحصارؾ برجن 
[ كييدـ بركجؾ بآالتو الحربية . كلكثرة خيمو يغطيؾ بغبارىا , كمف صكت battering armsلمنجنيؽ ا

الفرساف كالعجالت كالمركبات ] العربات الحربية [ تتزلزؿ اسكارؾ , كىك يدخؿ ابكابؾ دخكؿ مدينة مقيكرة 
تسقط الى  (ُ) ةيائمشعبؾ بالسيؼ كانصابؾ ال . بحكافر خيمو يدكس جميع شكارعؾ كيقتؿ ] يذبح [  

االرض . كيسمبكف ثركتؾ , كينيبكف تجارتؾ , كينقضكف اسكارؾ , كييدمكف بيكتؾ الفخمة , كيمقكف 
 .(ِ )"حجارتؾ كخشبؾ كترابؾ في كسط المياه 

مف المتكقع جدان اف النبي حزقياؿ بدأ يتنبأ عمى صكر بمكجب ىذه النبكءة في أكاخر أياـ مممكة       
تؤرخ في السنة الخامسة مف نفي ييكياكيف )   ِٔكأفَّ االصحاحات التي سبقت االصحاح  السيما, ييكذا 

 Jehoiachin's exile   ؽ ـ . بينما تأتي النبكءة القاسية ضد صكر  ِٗٓ( الى بابؿ في حكالي عاـ
ؽ . ـ , بناءن عمى الصيغة   ٖٔٓ/  ٕٖٓفي السنة الحادية عشر مف نفي الممؾ المذككر أم في عاـ 

كفي السنًة  التي تيؤىرَّخي ىكذا : )( ك  ٔ -ُ) كما في اآليات  ِٔاإلصحاح نبكءة التي تبدأ بيا التأريخية 
( مما يعني مركر ثالثة شيكر ال غير ..., قاؿ لي الربُّ  في األكؿ مف الشير , الحاديةى عشرةى بىعدى السٍَّبي

 كسبب  بادرةمصائب قكـ عند قكـ فكائد , فال لريبَّ قبيؿ مكعد سقكط اكرشميـ األخير بيد البابمييف . ك 
كىك عـز الصكرييف  ( ِٔىذا اإلصحاح )  التصريح بالنبكءة ضد صكر تكشفو لنا اآلية الثانية مف

مكقؼ صكر ككقكؼ , اكرشميـ أىالي الذم كاف ينتظر  كالشمؿ الكمياالستفادة اقتصاديان مف الدمار 
ان اف ييكذا كانت جد. كمف المحتمؿ اصمة مممكة ييكذا أكرشميـ عالمتشمت كالمستخؼ بمدينة ييكه 

التي تييمف عمييا صكر مف خالؿ التجارة  يةالحربالصناعات بحاجة الى المكاد األكلية الداخمة في 
البحرية في البحر المتكسط كمنافذه المطمة عمى أكربا كآسيا كأفريقيا . ففي السابؽ كانت ييكذا ىي مف 

لمبضائع المارة بأراضييا مف بيف الشرؽ كالغرب كخاصة في أكقات الضعؼ التي  ريةتستفيد مف التجارة الب
كانت تنتاب القكل المتنفذة في العالـ القديـ سكاء في بالد ما بيف النيريف أك في سكرية كمصر كبالد 

 . ( ّ) العرب الجنكبية
: " بما  رب عمى لساف حزقياؿقكؿ البكضكح كبال لبس تنقؿ  ِٔفيا ىي اآلية الثانية مف االصحاح      

إف ابتياج  افَّ صكر شمتت بأكرشميـ كقالت : بكابة الشعكب تحطمت كخىًربىت , كتحكلت كنكزىا الينا ".
" دليؿ عمى أنيا  بكابة الشعكبأىالي صكر كشماتتيـ بتحطيـ كخراب اكرشميـ التي كصفت بأنيا كانت " 

جاؿ التجارة . كلكف شاء القدر أف تتحكؿ اكرشميـ الى كانت مركزان تجاريان مزدىران  ينافس صكر في م
خراب ككنكزىا ذىبت الى صكر , أم كنكز التجارة . كبخصكص العالقة السابقة بيف صكر كاكرشميـ , 
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فقد تحالفت صكر مع مممكة ييكذا ضد األطماع البابمية في الجية الغربية كلكف انيارت عرل التحالؼ 
 . ُ:  ِّ؛ ككحي رؤيا أشعيا  ٗ: ِٖ؛  ِ:  ِٔنبكءات حزقياؿ في  بيف الطرفيف في ضكء ما كشفتو

ؿي عمى نبكءة حزقياؿ في االصحاح )       ( استعمالو لمفردة  ُْ – ٕ:  ِٔكمف المالحظات التي تيسىجَّ
" في اليجكـ عمى صكر كال نعمـ ما ىك نكعيا السيما كأنيا ترد أمامنا ألكؿ مرة في النصكص  العجالت" 

التكراتية ! . فقد اشار الى أىكاؿ أصكات الفرساف كالعجالت كالمركبات التي زلزلت اسكار المدينة النبكية 
( ليدخميا ممؾ بابؿ مف ابكابيا  فيجدىا مدينة منككبة مقيكرة ال  battering arms بآالت المنجنيؽ ) 

ف مف خالؿ ما سنبيساكف فييا ألف مف فييا ىجركىا بعد أمد مف الحصار قارب الثالثة عشر عامان ك
 .البحث 
في قكلو عف زكاؿ مدينة صكر أف الرب سيرمي  ُِ – ُٗكأما المالحظة األخرل فتتعمؽ باآليات       

كؿ حجارتيا كخشبيا في عرض البحر , فتيدـ االسكار المقامة فييا مما يعنى محكىا مف الكجكد تمامان . 
تذكر أف مدينة صكر سكؼ لف يككف ليا  ِٔح كاألكثر مف كؿ ذلؾ , اف اآليات األخيرة مف االصحا

مكاف كال حياة بعدئذ ؛ أم أنيا أيزيمت مف الكجكد كىبطت مف ارض االحياء الى ارض االمكات , فكانت 
. كمف الجدير بالذكر ايضان (ْ) عدما كنسيان منسيان ,   ألف مف سيطمبكنيا لف يجدكا ليا معمما كال أثران باقيان 

مثمما اعتدنا عميو في نبكءات اخرل مف ىذا " تنبأ "بصكر لـ تكظِّؼ البتة  الفعؿ  أف النبكءة المتعمقة 
( كفي النبكءة  ِ:  ِٓفي النبكءة عمى بني عمكف ) " تنبأ " السفر . فعمى سبيؿ المثاؿ , ذيًكرى الفعؿ 

( ككذلؾ في النبكءة عمى جكج ممؾ  ِ: ِٗ( كالنبكءة عمى فرعكف مصر )  ُِ: ِٖعمى صيدا ) 
ـٍ ييشىٍر م اجكج . كلكي ال نبتعد عف نقؿ الحقيقة الناصعة فإف النبكءة عمى صكر لـ تكف ىي الكحيدة التي لى

بؿ أف ىناؾ نبكءات اخرل تفتقر الى ىذا الفعؿ التنبئي نذكر منيا النبكءة عمى  , فييا الى الفعؿ " تىنىبَّأى "
   (ُٕ – ُٓ:  ِٓ" )  يفالفمسطي( كالنبكءة عمى أرض"  ُْ – ُ: ِْحصار اكرشميـ ) 

( عمى صكر تستحؽ اإلسياب في  The predictive prophecyإذف , فالنبكءة التنبؤية )       
دالالت كرمكز كتحقؽ لمغرض كالمصداقية التاريخية لمنبكءات مف مناقشتيا كبحثيا لنتأمؿ ما فييا 

فييا نبكءة أخرل سكل " نبكءة جكج ممؾ كالتنبؤات . فحساسية كعمؽ كرمزية ىذه النبكءة  ربما ال تضاىييا 
مأجكج ربما ألف األخيرة ذيكرت في ثالثة مصادر دينية منسكبة لمكحي السماكم كىي التكراة ) سفر حزقياؿ 

فر الرؤيا ( كالقرآف الكريـ ) سكرتي الكيؼ كاألنبياء ( . ىذا مف جانب , كمف جانب آخر س( كاإلنجيؿ )
ف غيرىا مف المدف القديمة اقتصاديان كجغرافيان كتاريخيان . فيذه فإف مدينة صكر تتميز بخصكصية ع

المدينة حظيت عمى مر الزماف بمكانتيا المتميزة بدليؿ انيا صارت مضربان لألمثاؿ لجماليا كثرائيا 
. ككذلؾ لجعميا معياران في (ٓ) كصمكدىا بكجو الطامعيف بخيراتيا كما نقمت أسفار االنبياء في التكراة 
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مدل تحقؽ ما تنبأ بو حزقياؿ ازاءىا كمدل مطابقة كصفو ليا مع الكاقع التاريخي كالجغرافي  اختبار
بالمقارنة مع النصكص المعاصرة لممكؾ الممالؾ المجاكرة كما بقي مف آثار تشيد عمى عمؽ تاريخيا 

 الحضارم .
كشؼ لو سبب  تتحدث ىذه النبكءة عمَّا تمقاهي النبي المذككر في غربتو ببابؿ مف كحي رؤيكم

الفينيقية التي كقفت متشمتةن كمتشفيةن بخراب اكرشميـ كىي  –كقكؼ الرب ييكه خصمان  لصكر الكنعانية 
ترل تحكؿ كنكزىا كمصائر ابنائيا الى يد اعدائيا البابمييف خالؿ اليجكـ الثاني لنبكخذ نصر عمى مممكة 

كفي السنًة الحاديةى عشرةى بعد تيتمى كاآلتي : " الجنكب ييكذا . كتبتدئ النبكءة الرؤيكية  بصيغة تاريخية 
. كحدد تأريخ ىذه الصيغة التاريخية (ٔ) مف الشير, قاؿ لي الرب, يا ابف البشر ... " السبي , في االكؿ

 . (ٕ)ؽ. ـ بحسب الىكتيك كشراح الكتاب المقدس  ٕٖٓفي عاـ 
انت عمى العكس مف باقي المدف كمدينة صكر الفينيقية , التي اختصيا حزقياؿ بيذه النبكءة , ك

كالجزر الفينيقية كمدينة صيدا في شماليا, كجزيرة اركاد المقابمة لمدينة الالذقية السكرية , فمدينة صكر 
كز التجارية في ذلؾ الكقت كمفخرة في اصارت بؤرة تجمب الحساد كالطامعيف نحكىا لككنيا مف أىـ المر 

انيا صارت منتجعان سياحيان ترفيييان . حيث بنيت  يبدكالتجارية ك  زمانيا في الجماؿ كالثركة كصناعة السفف
:  ٔٔالمدينة عند مدخؿ البحر كتاجرت مع شعكب الجزر البعيدة عنيا ) ذكرت بعض اسماؤىا في أشعيا 

( . كقد تحالفت مع  ييكذا ضد البابمييف ثـ انفصمت عف ييكذا . ككانت االنصاب تقاـ أماـ معبد "  ُٗ
كما بعدىا ( أنيا تباىت بكماؿ  ُ:  ِٕو صكر األكؿ . كمما نقمو عنيا حزقياؿ في مرثيتو ) ممقارت " ال

جماليا كسميت في زىكىا بسفينة قمب البحر . كاف صناع كحرفيي صيدا كاركاد كجبيؿ يعممكف لدييا في 
ممكا السكارم نجارة السفف كتجميؿ مقاعدىا كمكانئيا , فمف شجر السرك صنعكا األلكاح كمف ارز لبناف ع

المرفكعة عمييا كمف البمكط صنعكا المجاذيؼ كمف العاج المرصع في الشِّربيف ! صنعكا المقاعد . فضال 
لحماية سفنيا كممراتيا  افارس كافريقيبمداف أجنبية مف بينيا عف تجنيد المرتزقة في جيشيا استقدمتيـ مف 

ىا أنقى كأرقى كأنفس البضائع كالسمع ك قايض ىا أكك معيا كبادل كامف تاجر  ىناؾالمائية كمكانئيا . ك 
كالعطكر كاألحجار الكريمة كالكنكز , ناىيؾ عف مختمؼ أنكاع الدكاب كالحبكب كالقماش الفاخر كالمسؾ 
كالعسؿ كالزيت كقركف العاج كاألبنكس كاالكاني النحاسية كالياقكت كالمرجاف كالخمر , كأما عف مقايضة 

في جنكب " رعمة "  ك " شبا صكر : " مع كاتعاممك  كاتاجر بيف مف . كمف يران كانت تمقى ركاجان كبالعبيد ف
 فضال عف العربيتاف  , " ياكاف"  ك "داف" قبيمتي ك قيدار ,  فيمشايخ جزيرة العرب ك شبو الجزيرة العربية , 
 سكاحؿ شاطئ البحر المتكسط كصكال الى جزر ترشيش فيك اسرائيؿ كييكذا  كبمدات أشكر كدمشؽ كمدف

تكباؿ كماشؾ في اسية الصغرل التي ينسب الييا قـك جكج كماجكج كجزر األرخبيؿ  , ناىيؾ عفاسبانيا 
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اليكناني كمنيا ركدس كغيرىا مف البمداف الكثير . كبعد كؿ ىذا جاءت النبكءة لتنذر بسقكط كزكاؿ كؿ 
 .(ٖ) ممؾ بابؿ اني الثمعالـ ىذا المجد عمى يد امـ اجنبية قادمة مف الشماؿ يتزعميا نبكخذ نصر 

" ) كالجديد في مسالة النبكءة عمى صكر اننا ال نجد فييا ما اعتدنا عميو مف قكؿ الرب لحزقياؿ 
كما ىك الحاؿ مع نبكءات صيدا كمصر كأدكـ ) جبؿ سعير ( كعمكف , الى ( "  اذىب تنبأ عمى ...

الذيف جاءكا مف شرقي األردف في  الشرؽ مف البحر الميت , التي أقاـ فييا البدك ) أسكة بأرض عمكف (
ظركؼ سانحة . كمع ذلؾ فقد عيدٍَّت أقكالو عمى صكر مف قبؿ شراح الكتاب المقدس كالباحثيف نبكءة مف 
ييكه . فتعاممكا مع دكر النبي فييا كمتنبئ كناقؿ لمنبكءة االليية . كلذا عٌدكا فعؿ التنبؤ في مثؿ ىذه الحالة 

( مع العمـ أف الفعؿ األخير يجكز استعمالو في نبكءة حزقياؿ  predicted( كليس )   prophesyىك ) 
كعميو , فسنتعامؿ بخصكصية مع . عمى صكر كلكف الفعؿ األكؿ اكثر ارتباطان باألنبياء لتجانس األلفاظ 

ىذه النبكءة عمى الرغـ مف اف لمنبي نبكءات أخرل شممت المدف الفينيقية االخرل كنبكءتو عمى صيدا ) 
" ( التي تمقى فييا أمران مف الرب بأف يتنبأ عمييا كخاطبو فييا :  ِٔ – َِ: ِٖ( , )  Sidon صيدكف

, ليخبرىا بأف الرب سيككف خصميا كيرسؿ عمييا الكباء  يا ابف البشر , التفت نحك صيدكف كتنبأ عمييا "
فؿ بيا كيرعاىا ) ييكه ( ام كيكثر في شكارعيا الدـ كالقتؿ لككنيا احتقرت بيت اسرائيؿ كلـ تيًعٍر لمف يتك

اعتبار , الى أف  يعكد الصيداكيكف كممكيـ الى رشدىـ كييقىدِّركا الو اسرائيؿ كال يشمتكا بشعبو أك يحتقركىـ 
. 

كفضالن عف ذلؾ , فقد تمقى حزقياؿ كحيان لنبكءة مف الرب عمى كؿ أرض أدكـ )  مف تيماف ,        
ى دداف ( , فأبمغ بالعقاب المرتقب الذم ينتظر االدكميف , أكلئؾ كىي مدينة كانت تقع جنكبي أدكـ , ال

الساكنكف عند جبؿ سعير , كىك مكقع استكطنو بنك أدـك كيقع جنكبي البحر الميت . كتدعى منطقة أدـك 
في بعض النصكص أرض تيماف كدداف  . كمما جاء في النبكءة أف ىذا المستكطف سيجعمو ييكه خرابان 

 (ٗ) كؿ مف سكف فيو بسبب عداكتيـ لبني اسرائيؿ كشماتتيـ بما حؿ بسكاف اسرائيؿ كييكذا كمقفران كسيقتؿ 
 . 

كمف خالؿ بحثنا في نبكءة حزقياؿ عمى صكر لكحظ  تعامؿ الباحثيف معيا باىتماـ كبير كذلؾ 
مة األكلى ستتبيف لنا مف خالؿ التفاصيؿ التي سنقدميا . كلعؿ ما يشدنا كيمفت انتباىنا لمكىعٌدة لعكامؿ 

" التنبؤ كالعمـ المسبؽ في الى ما بيف ايدينا مف دراسات تخص مكضكع النبكءة العنكاف الذم نقرأ فيو : 
"  كىي دراسة عالجت النبكءة عمى صكر بتأفو كعمؽ كمع ذلؾ فمـ تعًط  حزقياؿ عمى صكر نبكءة

سطيف كما جاكرىا . عالج المكضكع كؿ ما يستحؽ لتداخمو مع التكاريخ كاألحداث المعاصرة لو في فم
مضمكف نبكءة حزقياؿ عمى  (Kris J. Udd كريس ج. أكد " )  صاحب ىذه الدراسة كىك الباحث "
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( مف زكايا مختمفة. كمما خمص اليو ىذا الباحث أف Ezekiel's prophecy against Tyreصكر )
مي نبكخذ نصر لـ تتحقؽ طبقان التي تنبأ حزقياؿ بأنيا سكؼ تدمر مف قبؿ الممؾ الباب (Tyreمدينة صكر )

 (َُ) لألسمكب أك السياؽ الذم ذكره النبي عنيا  , كال بمعايير العمـ ) الغيبي ( المسبؽ اعتمادان عمى ييكه 
. كالدليؿ عمى ذلؾ أف األدب التكراتي كثيران ما أشار الى ذات النبكءة كلكف بأسمكب مختمؼ إما كميان أك 

 ثريةؼ الرؤل ايضا حياؿ مصير مدينة صكر أكثر مف خالؿ األدلة األفي بعض جزئياتو . كيتعزز اختال
المتكفرة , فضال عف اعتراؼ النبي حزقياؿ نفسو في نبكءة أخرل تمتيا بيذه الحقيقة التاريخية التي 

 سنذكرىا في سياؽ البحث .
ار التحقؽ لقد أصبح مف الثابت عند الباحثيف كبشكؿ معزز بالقرائف كاالثباتات اف التحكؿ في مس

الفعمي ) الحرفي ( لمنبكءة المتعمقة بيذه المدينة أك بغيرىا  يعكس ايمانيـ بكجكد تحكؿ في الرؤية العالمية 
الككنية لمرب ييكه كتاريخ شعبو اسرائيؿ . كىي تدلؿ في الكقت نفسو عمى أىفَّ اهلل تعالى ) متمثالن بييكه 

ليذا النبي أك ذاؾ متى ما شاء . كىذه الحقيقة بحد ذاتيا الرب ( قد يىعًدؿى عف خطتو التي كاف يكحى بيا 
ال تبطؿ حقيقة رؤية الباحثيف في الكتاب المقدس بإمكانية العمـ المسبؽ باإلرادة الربانية مف قبؿ مف يطمؽ 

ف تغير مسار النبكءة كميان أك جزئيان  . كىذا الحكـ يساعدنا في سرعة  (ُُ) عمييـ أنبياء صادقكف حتى كا 
قرار الفصؿ بيف مف ىك نبي صادؽ تتحقؽ نبكءتو كآخر مثمو صادؽ كلكف ما تنبأ بو قد ال اتخاذ 

يجعؿ تنبأه كنبكءتو عرضة لمشؾ . كبناءن عمى ذلؾ , فقد  األمر الذميستشعره االخركف عمى نحك كامؿ , 
ف صدقت في التحقؽ ) كميا اك جزئيان , عمميان  أك رمزيان (  ينتقص الناس مف كؿ نبكءاتو أك قسـ منيا كا 

 . (ُِ) لكف ظاىرة التحقؽ لـ تكف ماثمة لمعياف بمكجب التحكؿ كالعدكؿ في اإلرادة الربانية , كما قمنا آنفان 
( عمى لساف الرب أف يـك الدينكنة)  ُِ -ُ)  ِٔكفي الكقت الذم تنبأ حزقياؿ في االصحاح 

أف العديد مف االسرائيمييف ( , فال بد ك the imminent doom الحساب(  عمى صكر أضحى كشيكا )
كانكا مبتيجيف بيذه النبكءة ألف صكر احتقرتيـ كشمتت بيـ . كفي الحقيقة فإف ما تنبأ بو حزقياؿ كاف 
ترسيخان لمصداقية تحقؽ نبكءة قاليا النبي اشعيا مف قبؿ عمى ىذه المدينة لكف األخير لـ ييقىرٍِّب ذلؾ اليـك 

: "كفي ) كىذا كجو مف اكجو النبكءات كصيغيا المستقبمية ( فقاؿ: " بؿ ترؾ الزمف مفتكحا أماـ المستقبؿ
. كمع ذلؾ فقد كعد اشعيا الى امكانية (ُّ) " ذلؾ اليكـ  تينسى صكر سبعيف سنة , أم عدد أياـ ممؾ كاحد

اف تحيا صكر مف جديد بعد مضي سبعيف سنة مف النسياف كستككف الحياة مع ييكه ال مع غيره مف 
ا مف جانب , كمف جانب آخر , فمقد كانت اكرشميـ تدنك مف نياية حصار البابمييف ليا كالذم اآللية  . ىذ

. كعمى أية حاؿ , فبمركر الزمف أتضح اف (ُْ) انتيي أخيران بسقكط المدينة كتيجير سكانيا الى بابؿ
ت تمارس حياتيا النبكءة عمى مدينة صكر لـ يشعر بيا المعاصركف لتمؾ االحداث بالكامؿ ألف المدينة بقي
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الطبيعية نسبيان كعمى كجو الخصكص االقتصادية منيا كالثقافية . كبدكف ادنى شؾ , فإف مثؿ ىذا 
القصكر في تحقؽ النبكءة يستشعره عدد كبير مف المؤمنيف بالنبكءات االسرائيمية , كلكف ماذا يفعمكف أكثر 

) عمى لساف اثنيف مف كبار االنبياء  مما فعمكا ؟. بؿ أف الفشؿ الظاىر في تحقؽ نبكءة سقكط  صكر
يستمر الى يكمنا ىذا ما كضع الىكتيك التكراة كاالنجيؿ أماـ تحدو يعترض  (ُٓ) كىما اشعيا كحزقياؿ (

نبكءة  تقيَّـأف  فٌضؿيي , فيناؾ مف  ى أية حاؿمفيكـ النبكءة في عيدم الكتاب المقدس القديـ كالجديد . كعم
معطيات مف بينيا الجغرافية التاريخية ) كجغرافية كفقان لكتحطـ اقتصادىا  حزقياؿ عمى دمار كفناء صكر ,

 المكاف تحديدان ( التي سنذكرىا في أدناه .

 

 ثانً : الجغرافٌة التارٌخٌة اختبار لصدق النبوءة على صورالمبحث ال

فضال  كما يظير في الخارطة في أدناه ,مدينة صكر الساحمية أىمية تعكس الجغرافية التاريخية 
بكصفيا ميناءان تجاريان اىميتيا الكبيرة عف ما ركتو أسفار العيد القديـ كمصادر التاريخ القديـ عنيا كعف 

كالدكر الذم لعبتو بفاعمية في الساحؿ الفينيقي  الجغرافي طكبكغرافيتيا ) تضاريسيا (مكقعيا ل نتيجة
لكقكعيا عمى ساحؿ البحر المتكسط الى  جعميا تتميز بمركزىا التجارم المكقع. كىذا كالبحر المتكسط 

. فمف حيث مكقعيا لتككف حمقة الكصؿ التجارية بيف أكربا كآسيا كأفريقياالشماؿ مف اسرائيؿ القديمة 
متر مف  ََٖ يصؿ الى حكالي بعمؽ (an island ) عمى جزيرة بحرية  تمتدكانت القديـ  بحرمال

 aبؿ ىك عمى شبو جزيرة )  ثريةتدلؿ األدلة األ الؾ كمالساحؿ . اال أفَّ المكقع الحديث لصكر ليس كذ
peninsula ) لطمأ الغريني كالترسبات التي تجمعت حكؿ السدكد , أك نتيجة ا كقد يعزل ىذا الى تراكـ

عند البحرية ( التي بناىا االسكندر الكبير مف البر الى داخؿ الجزيرة  the moles )  لمحكاجز البحرية
 . (ُٔ) ؽ . ـ  ِّّـ سيطرتو عمييا في عا
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 : مكقع خرائط العيد القديـ ( ) نسخة الكتركنية خارطة مدينة صكر في جغرافية العيد القديـ

كالبد لنا قبؿ الشركع بتقييـ نبكءة حزقياؿ عمى صكر مف حيث صدؽ تحققيا أك عدمو , مف حسـ 
كغرافي في سياؽ نبكءة حزقياؿ مسألة طبيعة المكقع الجغرافي الدقيؽ لممدينة كمقارنتو مع الكصؼ الطب

. فاآلية الثالثة " رثاء صكرنكف " عى المي  ِٕ( مف االصحاح  ِّك  ّعميو اآليتاف ) تٍ كبالتحديد ما نصَّ 
. كبناءن (ُٕ)  كسط البحرف نجدىا في ي, في حيف في اآلية الثانية كالثالث  مداخؿ البحرحددت مكقعيا عند 

ة ىذا المكقع المحاذم اك المتكسط لعرض البحر انيا حينما عمى ىذا الكصؼ الجغرافي كاف مف نتيج
( . كحقيقة لسنا ّْ - ِّ: ِٕتعرضت لميدـ اثناء ىجكـ ممؾ بابؿ عمييا سقطت في كسط البحر ) 

متأكديف ما اذا كانت صكر المقامة عمى البحر جزيرة بحؽ كمحاطة مف جميع جياتيا بالمياه كترتبط 
 جرد شبو جزيرة ؟.بممر يكصميا بالبر, أـ أنيا م

الرب  أبمغياىما الرسالة التي , اكال ِٕاالصحاح حينما نقرأ ما بي لتأمؿمسألتاف تستدعياف ا لديناك      
 فييا :)" كرد, كمطمع ما  التي تنتظر الدمارلحزقياؿ كيبدك عمييا طابع الحزف كاألسى عمى مستقبؿ صكر 

قراءتيف ليذه باألحرل ز بيف رؤيتيف أك ميِّ أف ني ك  فالبد , كعميو. (ُٖ) يا ابف البشر أنًشد رثاءن عمى صكر"(
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فالترجمة  ؛( ُٔٗٗ كاالنكميزية,  ُٓٗٗالعربية ) النبكءة في الترجمتيف المعتمدتيف لمكتاب المقدس 
ينطبؽ عمييا الفعؿ " تىنىبَّأى " ك (   a prophecyحزقياؿ عمى أنو نبكءة )  بمَّغى بوما  نظرت الىالعربية 
رسالة سماكية ) ككأنيا الترجمة االنكميزية  صكَّرتيافي حيف ؛ ( prophesied  predictedف ) بالصيغتي

A divine message  )( كلـ تستعمؿ كممة نبكءةa prophecy  ) . 
 ِٕا المسألة الثانية فتتعمؽ بتحديد مكقع مدينة صكر في ضكء ما نقمو حزقياؿ في االصحاح مٌ أك 

" قيؿ لصكر الساكنة عند :   نما قاؿالمتكسط ( , حيشكاطئ البحر البحر ) نجدىا عند مداخؿ  ةن تار . ف
 ِّاآلية في  بينما , (ُٗ) مداخؿ البحر المتاجرة مع شعكب الجزر البعيدة : ىكذا قاؿ السيد الرب : ...

ذا " كفي نيكاًحًيـ يينشدكف عميًؾ ى: اآلتي  نفسو نجدىا في كسط البحر , فيذه اآلية تذكرمف االصحاح 
. كقد ال تككف ليذه اآلية داللة عمى مكقع المدينة (َِ) : " مف كصكرى تىيىدَّمىٍت في كسًط البحر " الرثاء

 .بالمقارنة مع اآلية التي سبؽ كقالت أنيا عند مداخؿ البحرالجغرافي في شطريو البرم كالبحرم 
ردكد االفعاؿ التي  خارجيان داخميان ك عمى صكر السمبي النبكءة اشاعة خبر عكس تأثير ياف ما       

صدرت مف قبؿ الدكيالت كالمدف المحيطة بصكر بعد أف شيدت المصير المؤلـ لتمؾ المدينة الفاتنة 
كالشر العقاب ينتظرىا أف شعرت دكيالت آراـ كفينيقيا ككنعاف المتمردة عمى ممؾ بابؿ كميا المنيعة . ف
الشر عمى صكر . بيد أف ما يمكف مالحظتو في نبكءة دى قىريبى الزمف أـ ٌبعي الكاحدة تمك االخرل سيطاليا 

 األمريف اآلتييف: 
ؽ ـ ( ىك أداة الرب الذم سينفذ الدمار كالخراب بالدكؿ  ِٔٓ – َْٔااليحاء بأف نبكخذ نصر )  : أكالن 

.  ِٓكالمدف كيقتؿ مف فييا أك يستعبدىـ كىذه الرؤية تعد استمراران لما تنبأ بو النبي ارميا في االصحاح 
فمـ يكف مجي ىذا الممؾ ليدمر مدينة صكر عمى اليابسة فقط , بؿ انو جاء لييمؾ كيدمر الحياة في القسـ 
البحرم منيا بأكممو , فيرمي كؿ شيء يجده فييا في عرض البحر كيقتمع الحجارة مف أساسيا . كأما 

ؿ الدمار الذم سيصيب السيما أنو جع ِٔنقمو لنا االصحاح قد األمر األخر الميـ عف سقكط صكر ف
صكر عمى يد ممؾ بابؿ سيبدأ بفتح عسكرم كمف ثـ يعقبو الدمار الشامؿ . كفيما  يخص سكانيا سكاء 

عمى البحر فسييمككف عمى يده اما غرقان اك يقتمكف بالسيؼ . كمف المؤكد أنيا تنبأت  ـكانكا عمى البر أ
كعمى العمـك , فال  .(ُِ) اؿي مف الكجكد كالى االبدبأف الجزيرة الداخمة في البحر ستفرغ مف ساكنييا كستيز 

 بد مف أف نتحكؿ اآلف لنرل الكيفية التي يتـ بيا تقييـ ىذه نبكءة مف الناحية التاريخية .

 :تارٌخٌاً  تحقق النبوءة على صورلثالث : تقٌٌم المبحث ال

بمكضكعية صكر  ( عمى  The fulfillment of the prophecy)النبكءة تحقؽ إف اردنا تقييـ 
فال بد كاف نتكقع تحرؾ الممؾ نبكخذ نصر صكب مدينة صكر بالتزامف مع قياـ حزقياؿ بالتنبؤ تاريخية 
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عمييا . كمف حسف الصدؼ أف نجد رقيما طينيا  ركل كاتبو ما قاـ بو ىذا الممؾ كجيشو الذاىبكف معو 
. كال  (ِِ) نقضاض عمى صكر( لال  provisions  الى صكر مف استحضارات أك استعدادات مسبقة )

, كلكنيـ في الكقت نفسو كاجيكا  (ِّ) شؾ اف البابمييف لـ يجدكا صعكبة في اجتياح قرل صكر عمى البر
مقاكمة عنيفة كعقبات استغرقت مدة طكيمة نسبيان منعتيـ مف التكغؿ في قمب المدينة المقامة عمى الجزيرة 

فأىميا حصنكا مدينتيـ جيدا كاقامكا حكليا األسكار المنيعة البحرية )إف صح ىذا التكصيؼ الجغرافي (  .
.  (ِْ) ؽ ـ ( ِٕٓ -ٖٓٓعاما ) ما بيف  ُّ. كذكر " جكزيفكس " اف نبكخذ نصر حاصرىا قرابة 

ككانت النتيجة غير محسكمة فيما يبدك ؛ فمـ يتمكف مف الحاؽ اليزيمة التامة بصكر عمى الرغـ مف انيا 
, أم تسير كفؽ  (a Babylonian vassal ) لناحية الفعمية تابعة لبابؿ اضطرت عمى اف تككف مف ا

االرادة البابمية كتؤدم ما عمييا مف التزامات كاتاكات . كىناؾ مف يتكقع تكلي ادارتيا مف قبؿ مسؤكؿ 
ٍتـ ) (. a chief commissioner ) بابمي ذك منصب رفيع  كلعمو عييِّفى كحافظ اك قيِّـ عمى دار الخى
keeper of the seal )  (" كيشغؿ مسؤكلية ادامة االرتباط بيف الممؾ نبكخذ نصر كالممؾ " بعؿ ,

Baal ( الذم حؿ محؿ الممؾ السابؽ " ايثكبعؿ )Ithobaal  مف ( الذم أعمف تمرده عمى ممؾ بابؿ. ك
يا بعد أف االسرة المالكة قد جيء بيا مف صكر الى بابؿ كانيطت المسؤكلية لقسـ مف رجاالت المحتمؿ

حيف ليتكلكا الحكـ في صكر بعد الكثكؽ بما قطعكه مف مكاثيؽ كالتزامات ثنائية مع بابؿ . كركل المؤرخ 
( ممكان فييا  Baal 11جكزيفكس أنو كبنياية الحصار المفركض عمى صكر حكـ المدعك " بعؿ الثاني ) 

خر تكالى عمى حكميا ثالثة مف كداـ حكمو لعقد مف الزماف . ثـ خمفوي عدد مف الحكاـ القضاة كفي اآل
 . (ِٓ) الممكؾ

كبحسب المعمكمات التاريخية المتكفرة عف أحداث مدينة صكر فقد حددت معالـ االحداث         
المصاحبة لمنبكءة عمى صكر كفقان لمترتيب الزمني اآلتي : تنحصر السنكات التي تتعمؽ بيذه األحداث ما 

ؽ . ـ , كبداية الحصار  ٖٔٓاكلى نبكءات حزقياؿ في عاـ  ؽ . ـ ؛ فتككف  َٔٓؽ . ـ ك  َٗٓبيف 
 ِٕٓعاـ حكالي انتيى في كما أسمفنا ك عامان  ُّؽ . ـ , ثـ داـ الحصار مدة  ٖٓٓعمى صكر في عاـ 

ؽ ـ , كأف ابراـ االتفاؽ مع البابمييف  ُٕٓؽ . ـ , كعميو فسيككف التأريخ المعدَّؿ كالمنقح لمنبكءة ىك 
. كعمى كؿ حاؿ , فمدينا ما ال يقؿ عف كثيقتيف  (ِٔ) ؽ . ـ  ٓٔٓقد حصؿ في عاـ  عمى انياء الحصار

معاصرتيف لألحداث كىما عبارة عف رقيميف طينييف تـ اكتشافيما في بالد بابؿ كفييما دليالن عمى بقاء 
ؽ . ـ  مما يضع  ِٕٓفعمي لمدينة صكر بعيد رفع حصار الممؾ البابمي عف ضكاحييا في حدكد عاـ 

لنبكءة التي تنبأت بزكاؿ المدينة مف الكجكد نيائيان اماـ اختبار ميداني ) مادم ( إلثبات الكجكد ا
 كالمصداقية أك الخركج بمخرج يميؽ بمقاميا . كسنتعرؼ في أدناه عمى مضمكف ىذيف الرقيميف البابمييف .
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شير  كيؤرخ في ( sale of sesame) يتضمف أحد الرقيميف مسألة بيع محصكؿ السمسـ 
ؽ . ـ , كلكنو ال يممح في مضمكنو اآلخر الى مدينة صكر سكل  َٕٓديسمبر/ كانكف األكؿ مف عاـ 

كتبت في مدينة  (a contract) باالسـ فقط . كأما الرقيـ اآلخر فيك في الكاقع عبارة عف عقد أك اتفاقية 
أم قبيؿ عاميف أك يزيد  ؽ . ـ ( ٓٔٓصكر كيعكد تأريخيا الى السنة األربعيف مف حكـ نبكخذ نصر ) 

. يتضح لنا مف خالؿ محتكل ىذيف الرقيميف اف مدينة صكر لـ  (ِٕ) ؽ . ـ ( ِٔٓبقميؿ مف كفاتو ) 
تزكؿ مف الكجكد عمى يد ممؾ بابؿ بؿ كانت تابعة لو كبقيت تمارس دكرىا السياسي كالدبمكماسي . فضال 

ا التحتية كمشاريعيا االقتصادية كلـ تتضرر عف ممارسة النشاط االقتصادم مما يعني عدـ تخريب بنيتي
كثيرا تجارتيا البحرية مع الخارج ألف جميع البمداف آنذاؾ لـ يكف بكسعيا االستغناء عف التجارة مع صكر 

 كخدمات رباف سفنيا الماىريف كاطالعيـ عمى طرؽ المالحة كالمكانئ البحرية.
فمسفة الكجكد قد تعزز بدليؿ تكراتي يتعارض مع كىذا الدليؿ المادم عمى عدـ زكاؿ صكر مف          
استمرار الحياة التجارية في مدينة صكر الى ما  في الكاقع النبكءة عمى صكر . فالدليؿ التكراتي يؤيدكمبدأ 

( الذم يعدُّه أصحاب الترجمة  ٕ:  ّ)  / عزره كىك ما ذكره سفر عزرا, بعد ىجكـ نبكخذ نصر عمييا 
فيما نشئا في نفس المحيط الذم نشأ فيو سفرا األخبار  .يا مكمالف لسفرم األخبار العربية أسكة بسفر نحم

فبعد مركر عقكد عمى كعمى كؿ حاؿ , .  (ِٖ) كليما نفس الركح التي يحمميا سفر االخباراألكؿ كالثاني , 
يكد مف , كعكدة الي(  ى صكر كرحيؿ نبكخذ نصر عف السمطة ) أم بعد كفاتوعمالبابمي انتياء اليجكـ 

 Sidonians hiredبابؿ لمقياـ بإعادة بناء الييكؿ المدمر في اكرشميـ  استأجركا عددان مف الصيداكييف ) 
( عبر البحر مف لبناف الى يافا ثـ الى اكرشميـ cedar( لنقؿ خشب األرز )  Tyrians (( كالصكرييف

اء ىؤالء الفينيقييف يمارسكف حرفيـ التي , مما يعني بق  (ِٗ) الستعمالو في بناء الييكؿ ) المعبد ( الجديد
كرثكىا عف آبائيـ كأجدادىـ , كمنيا التجارة كالنجارة كالنحت , كلـ تتعطؿ الحياة في صكر كميان كما 
شاءت النبكءة المنسكبة لمنبي حزقياؿ . ) ينظر خارطة جغرافية العيد القديـ في فقرة الجغرافية التاريخية (  

ًفيـ المشار الييا ىك اآلتي (  ٕ: ّ) سفر عزرا  مومما نقف.   : عف مزاكلة الصكرييف كالصيداكييف ًلًحرى
يدكنييفى كالصُّكرييفى ليأتكا بخشب   ةن لمنحاتيف كالنجاريف , كطعامان كشرابان كزيتان لمصَّ " كأعطىكا ًفضَّ

 . (َّ) "األرز مف لبناف الى يافا بطرؽ البحر , بعد أف أذف ككرش ممؾ الفرس ليـ 
يعد مؤشران عمى اف تيٌجار صكر بقكا بعد نياية اليجكـ البابمي يمارسكف تجارة بيع  ذكرهما سبؽ  إفَّ 

اشار كما كشراء كنقؿ الخشب الى كثير مف األماكف كمنيا ييكذا كما فعؿ اجدادىـ في زمف النبي سميماف 
لذم ابتدأت خدمتو النبكية ( . ليس ىذا فحسب , بؿ اف النبي زكريا ا ْ:  ِِاالكؿ ) األياـ سفر أخبار 

ىك االخر قد تنبأ عمى مدينة صكر مما يضيؼ دليال آخر عمى انيا ما  (ُّ) ؽ . ـ ُٖٓ – َِٓما بيف 
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تزاؿ باقية حتى ذلؾ الحيف كلـ تمحى مف الكجكد بعد مركر ما يقرب مف خمسيف عاما عمى حممة نبكخذ 
بىنىٍت ر ككنكزىا مف الذىب كالفضة : " مما جاء في اقكالو عف حصف صك فنصر غير المكفقة عمييا. 

( . كمما  ّ:  ٗزكريا  سفر .)صيكري ًحصنان ليا ككىنىزىًت الفضةى كالتراب , كالذىب ى ككىحًؿ الشكارًع " 
الحكـ عمى الشعكب  في نبكءة ٖ - ْ , اآلياتفي االصحاح التاسع الى زكريا يالحظ عمى كحي الرب 

شابية لنبكءة حزقياؿ عمى صكر كلكنو لـ يقؿ أف الرب أزاليا تمامان بؿ لىمَّحى نبكءة رؤيا م دى المجاكرة أنو ردَّ 
كقد تككف فييا داللة عمى حرؽ السفف المحممة  ,"  في البحر قدرتيا فتيؤكؿ بالنار سيضربي  " الى اف الرب

ستكلي كي) كىي مدف فمسطينية ( ,  كأشدكد فتخاؼ عمى اثرىا اشقمكف كغزة كعقركف. ثـ قاؿ  بالتجارة
فينزؿ الرب في ىيكمو ببركتو ليحميو  الغرباء عمى اشدكد كىكذا تيخزل مدف الفمسطينييف بسبب كبريائيا .

كيعيش الجميع بسالـ بما فييـ الفمسطينييف المكاليف كما عاش اليبكسيكف مع بني اسرائيؿ في زمف النبي 
(  ٗ – ٔ: ٓؿ سفر صمكئيؿ الثاني ) داكد ) ع ( الذم احتؿ اكرشميـ , ككاف اسميا آنذاؾ يبكس كما نق

 ( . ّٔ: ُٓكسفر يشكع ) 
في فعالن مف اف ممؾ بابؿ لـ ينجح لمتأكد كفيما لك بحثنا عف دليؿ آخر مف سفر حزقياؿ نفسو  

في تفاصيؿ  رى االستيالء عمييا كميان , لتكصمنا الى قناعة أف حزقياؿ غيَّ  ال حتىك مف الكجكد ازالة صكر 
سفره رىا بعد ستة عشر عاما مف اطالقو أكؿ نبكءة عمى صكر بشيادة ما ركاه حكَّ لربما  النبكءة االكلى أك

 فيو :  كرد( الذم  َِ – ُٕ)  ِٗاالصحاح  في 
ؽ ـ [ قاؿ لي الرب  ُٕٓ" كفي االكؿ مف الشير االكؿ مف السنة السابعة كالعشريف بعد السبي ] أم    

بابؿ جيشو عمى صكر كبالغ في اجياده حتى صار كؿ راس نصر ممؾ  ذ: " يا ابف البشر , حىشىدى نبكخ
اقرع ككؿ كتؼ مسمكخة مف العمؿ كلكف ال ىك كال جيشو حصؿ مف صكر عمى أجرة رغـ الجيد الذم 
بذلو . لذلؾ ىكذا قاؿ السيد اؿ رب : سأعطي نبكخذ نصر ممؾ بابؿ ارض مصر , فيأخذ ثركتيا كيسمبيا 

 عطيو ارض مصر مكافئة لو عمى ما عمؿ ألجمي . يقكؿ السيد الربكينيبيا فيككف ذلؾ اجرة لجيشو . ا
 ."(ِّ)  

ضمف خضكعيا  ما لـ يكف قدالممؾ البابمي لـ يكف ليرفع الحصار عف صكر  كتحكـ التكقعات بأفَّ        
سنكية لبابؿ ,  ضريبةاستسالـ عدد مف زعمائيا كتعيدىـ بدفع ب كذلؾعمى اقؿ تقدير  ظاىريان لو كلك 
لرفع الحصار صمة بكحي سماكم بدليؿ أنو لـ يكف يعمؿ بمشكرة النبي حزقياؿ كال كجكد لدليؿ كليس 

 رفعف  إخر فآكمف جانب  , . ىذا مف جانبايمانو بييكه إلو الييكد , اال الميـ ما خفي عمينا فكاف أعظـ 
لـ  فبعدئذو , .ؿ قبكعاشتو المدينة مف الذم سبؽ  ذىبيالعصر ال حقيقة أفكؿال ينفي  صكرالحصار عف 
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ف بقيت كما قمنا تمارس نشاطيا التجارم في العصكر اليمنستية  غابرتعد قادرة عمى استعادة مجدىا ال كا 
 . (ّّ) كالركمانية كالبيزنطية كاالسالمية المبكرة كصكال الى زمف الحركب الصميبية 

كفي خضـ النقد الكاسع المكجو لنبكءة حزقياؿ غير المتحققة عمى صكر , ىناؾ مف يحاكؿ انصاؼ       
كىنا ( . ّْ) صاحب النبكءة بالقكؿ أنيا تحققت جزئيان كلكنيا أخفقت في التحقؽ الكمي عمى ارض الكاقع 

)  ِٗمصر في االصحاح  مف تكضيح مسألة ميمة تتعمؽ بيذه النبكءة كىي تحكؿ مسارىا باتجاهلنا البد 
نبكءة عمى مصر ( . كحتى في ىذه النبكءة نحف اماـ احتمالية كبيرة عف فشؿ حممة نبكخذ نصر في 
السيطرة عمى أراضي مصر كجعميا تابعة لو كالتنعـ بخيراتيا . كىذه النبكءة تثير امامنا قضايا شائكة 

( , فنبكءة حزقياؿ عف احتالؿ نبكخذ ِٖ – ِٔكالتي أثارتيا نبكءة حزقياؿ عمى صكر ) في االصحاحات 
, كفييا تحذير لمييكد مف (ّٓ)(  ُّ – ٖ:  ّْنصر ألراضي مصر سبؽ كأف  نقمتيا نبكءة لمنبي ارميا ) 

السفر الى مصر لمنجاة مف سكط ممؾ بابؿ ألف أراضي مصر ستؤخذ كيسبى مف فييا كتحرؽ معابد 
نبكخذ نصر . كفيما يتعمؽ بتمؾ األحداث تتحدث المصادر  آليتيا بالنار عمى يد البابمييف بقيادة ممكيـ

ؽ ـ ( قد أبعد مف قبؿ أحد قادتو  َٕٓ – ٖٗٓ" )  Apriesالتاريخية أف الممؾ المصرم " افريس 
ؽ ـ ( نفسو ممكا عمى مصر. كنتيجة  ِٔٓ – َٕٓ" ) Amasis العسكرييف حينما أعمف " أماسيس : 

مكع بالغبف سافر أفريس الى بابؿ يستنجد بممكيا نبكخذ نصر ليذا الكضع السيء كشعكر الممؾ المخ
كيشجعو عمى احتالؿ بالده كااللتحاؽ مع جيش بابؿ أمالن في استعادة عرشو المفقكد . كبالفعؿ ىكجمت 

ؽ . ـ . كلكف يبدك اف تمؾ الحممة لـ تنجح في تحقيؽ جميع أىدافيا بدليؿ  ٕٔٓمصر في حكالي عاـ 
ثناءىا . كمع ذلؾ , فيناؾ مف يؤكد العثكر عمى بعض االدلة الستيالء ممؾ بابؿ مقتؿ الممؾ المخمكع ا

عمى مصر مف قبيؿ العثكر عمى بعض أختاـ العقكد التي تحمؿ تكقيعو كاسمو . اال أفَّ ىذه القرائف ال 
مى تكفي كدليؿ عمى خضكع مصر التاـ لبابؿ مع اف الباحثيف اكتفكا بيا . فال يمكف اثبات ىيمنة بمد ع

آخر لمجرد كجكد عدد مف األختاـ ىنا أك ىناؾ , فباإلمكاف نقميا بيف البمداف كخصكصان اذا ما كانت 
متعمقة بقضايا تجارية كتكقيع العقكد مثالن . فمقد بات مف المؤكد تقريبان اف مصر بقيت تتمتع باستقالؿ تاـ 

ؽ ـ  ِٓٓ( في العاـ Pelusium" )  , كأحيانان شبو تاـ بفعؿ التدخالت الخارجية حتى معركة " بمسيكـ
. كقد قكضت  النصكص التكراتية في أسفار االنبياء (ّٔ) حينما خضعت لسيطرة  الممؾ قمبيز الفارسي 

الكبار أشعيا كارميا كحزقياؿ مجتمعة مساعي مف حاكلكا التشكيؾ بتحقؽ نبكءة حزقياؿ عمى صكر. 
ي مصر كدليؿ نسبي عمى خضكع ىذا البمد لبابؿ , ففضالن عف بعض القرائف األثرية التي عثر عمييا ف

ىناؾ نبكءة كما قمنا لمنبي أرميا عمى مصر تؤيد في محتكاىا ما تنبأ بو حزقياؿ عنيا كعف صكر , كأيضا 
كلكنيا ىي األخرل تكاجو  ِّتكجد نبكءة مماثمة لمنبي اشعيا عمى صكر كصيدا ذكرىا في االصحاح 
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االدلة بالتحقؽ التاـ كما ىك الحاؿ مع نبكءة حزقياؿ عمى صكر ,  نفس االشكاالت مف حيث عدـ كفاية
لكلي يا سفف ترشيش , (ّٕ) كنبكءة ارميا عمى مصر . فأشعيا ذكر تمقيو كحيان عمى صكر قاؿ لو : ) " كى

كف ( . كقد خاطب اشعيا تيجارى كبىٌحارةى صيدا ) صيد(ّٖ) ألفَّ صكرى ديمَّرىت كما بىًقيى بىيته كال مرفأه... " (
الساحمية التي كصفيا أنيا كانت قمعة البحر التي ينبغي عمييا أف تستحي مما حصؿ لنظيرتيا صكر التي 

ما حىًبمتي كال كلىدتي كال رىبَّيتي شبابان كال نىشَّأتي عذارل ! " . عندما يسمىعي تكمَّـى البحري عنيا فقاؿ : " 
 المصريكفى بخىبىًر صكرى يرتعبكفى " .

تقدـ , لـ يبؽ أمامنا سكل النظر الى نبكءة حزقياؿ كتقييميا مف الناحية الدينية كمحاكلة  كفي ضكء ما   
كعالقتو باإلصحاحيف  ِٔالبعض ايجاد تاريخ ليا مف خالؿ التأكيالت التي يحتمميا النص في اإلصحاح 

 . ِٖك  ِٕ

 ابع : التأوٌالت الدٌنٌة لتقٌٌم تحقق النبوءة على صور المبحث الر

نيا م قؽالتح ينبغيثالثة أبعاد تجعمنا أماـ التأكيالت الدينية لنبكءة حزقياؿ عمى صكر ف ال شؾ أ
خر كعمى النحك اآلتي , اكالن : طريقة الرب في ادارة الككف كتدبير شؤكنو , ثانيان تباعان لتعمؽ كؿ منيا باآل

ما اذا كاف النبي صادقا اـ ال .  : العمـ الغيبي الرباني بأسرار ما كاف كما يككف , ثالثان : كيفية اختبار
 The Biblicalكيكاد يككف التحدم األبرز ىك في عالقة ىذه األبعاد الثالثة بالنبكءة التكراتية ) 

prophecy   كسكؼ نطرح بعض التساؤالت عف جكىر النبكءة كنبحث في كيفية االجابة عمييا : فيؿ . )
ؤيتو بالفعؿ ؟, أـ انيا مجرد إعالف لما يعـز الرب القياـ أف األخيرة تنظر نحك المستقبؿ لتركم ما يمكف ر 

بو ؟ كحرم بنا ايضا أف ال نيمؿ أك نتغافؿ مسألة اخرل متعمقة بصميـ النبكءة كال تنفؾ عنيا أبدان كىي ما 
دٌد مسبقان بشكؿ كمي كقطعي ؟ أـ انو مجرد تحديد  اذا كاف زمف المستقبؿ الذم ستحقؽ فيو النبكءة قد حي
زمف مما يعني إمكانية أف يككف مغمقان أك مفتكحان أماـ المستقبؿ ) البعيد كالقريب ( ؟ . كفيما يبدك جزئي لم

فإف نبكءة حزقياؿ عمى صكر تتجو ببكصمتيا باتجاه الخيار األخير , أم امكانية تغير زمف النبكءة كفقان 
رىكف بعدـ تكفر الشركط المكضكعية لإلرادة الربانية كالعمـ المسبؽ بعاقبة االمكر , فتغير زمف التحقؽ م

 لو . 
كلعؿ غرض الرب األكلي مف معاقبة صكر قد اكتفى بما حصؿ ليا اباف اليجكـ البابمي مف 

 her حصار كدمار لبعض بمداتيا كتأثر تجارتيا البحرية كىيبتيا أماـ غريماتيا األخريات ) مف الخصكـ 
opponents:باقية مف التفاصيؿ الجزئية في النبكءة ) فالجزء قاـ ( . مما يعني االستغناء عف البقية ال

يمكف اف كعمى ىذا النحك , مقاـ الكؿ ( , فالغرض األسمى متحقؽ كلذا تسقط الحاجة عمَّا دكنو حتمان . 
النصكص بأدلة  قناعاتناعدـ  بذريعة يانتقص منيأف  مف دكفر نصكص النبكءات الدينية تفسٌ تبٌرر ك 
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. كفي فيما سكاه البحث  عفنجد في المعنى الباطف  مدلكالن يغنينا  ؛ فمربما لشكميةية أك االظاىر كمعانييا 
ىذا ما يدؿ عمى اف الرب ليس عاجزان عف تنفيذ قكلو عمى أرض الكاقع ؛ بؿ بالعكس , فبإمكانو أف يقكؿ 

عدـ تحقؽ مشيء كف فيككف . كالرب ال يريد لنبي مف انبياءه الخذالف كالعار كما قد يتصكر بعضنا مف ل
النبكءات . فاإلرادة الربانية قد تغير مسار النبكءة مف حيث أبعاد الزماف كالمكاف كاألدكات الفاعمة فييا 
متى تشاء . كنستنتج بناءن عمى ما تقدـ أف تسمية النبي الصادؽ كالنبي الكاذب مف خالؿ ما يتنبأ بو كؿ 

( الذم حدد عقكبة مف يتنبأ باسـ إلو  ِِ:  ُٖمنيما ال يخرج عف سياؽ ما اجابنا عنو سفر التثنية ) 
. كيمكف (ّٗ) غير ييكه ) جزاؤه القتؿ ( أك يزيد عمى كالمو , ككذلؾ سبب عدـ تحقؽ نبكءة كتحقؽ أخرل 

أف يستنتج  كفقان لما عرضناه أف نبكءة حزقياؿ عمى صكر لـ تكف االكلى التي لـ تتحقؽ كميا . كقد تبيف 
اسة التنبؤات كالنبكءات في اسفار األنبياء الى حقيقة تبدك بالنسبة لغير لنا ضركرة االلتفات في در 

المتعامميف مع النصكص الدينية جديدة  اال كىي اف الرب ييكه ىك سيد االحداث كمسبب األسباب التي 
تجرم بمكجبيا النبكءات. كيمكف تقييـ نبكءة حزقياؿ عمى صكر مف حيث الزماف كالمكاف كنسبة التحقؽ , 

 .(   flexibility) عف الغرض ) الكفائي ( أنيا اتصفت بالمركنة فضالن 
( يقكدنا Antiquity  Tyre inاف البحث عف مالمح تاريخ  صكر كآثارىا في العصكر القديمة) 

معالميا العمرانية كطبيعتيا الجغرافية , فضالن عف عالقاتيا السياسية مع القكل  أثارىاالى التعرؼ عمى 
تيا كاسعة االنتشار . كيمكف االعتماد في ىذا الجانب كثيران عمى المعمكمات المستقاة مف الخارجية كتجار 

المصادر المحمية كالخارجية كالمصرية كالعراقية كالعبرية كاليكنانية. فعمى سبيؿ المثاؿ عثر عمى نص 
ال الماء كال  تمتمؾ قائمة في كسط البحر كلكنيا الألحد ممككيا كىك يصؼ مدينة صكر بانيا كانت : " 

. مما يعني أنيا ال تمتمؾ االرادة في الحصكؿ عمى الماء كال عمى الخشب بفعؿ الحصار (َْ)  الخشب "
المفركض عمى اىميا أك ىيمنة قكة خارجية أرادت تدمير المدينة كاىالؾ مف فييا كىك ما سيتضح مف 

ؿ عصر العمارنة ) القرف الرابع الفعؿ السيء الذم عكممت بو صكر مف قبؿ ممؾ صيدا الساحمية . فخال
قد أرسؿ عشر رسائؿ الى مصر    Abimilkiعشر ؽ . ـ ( كاف أحد ممكؾ صكر المدعك " ابيممكي " : 

مشتكيان مف مكقؼ غريمو ممؾ صيدكف ) صيدا ( العدائي تجاىو كقيامو باالستيالء عمى مدينتو المقامة 
البان ما تدعى في النصكص المصرية كاألشكرية بػ ( كالتي غ Tyre(the city) on the land)  عمى البر

( لتمييزىا عف مدينة صكر الداخمة في البحر ) ام مدينة  ' Uzu' or ' Ushu'" أكزك " أك " أكشك" ) 
. ليس ىذا فحسب بؿ ككاف ممؾ صيدا  (ُْ) (  Tyre(the city) on the  island صكر عمى الجزيرة )

لحصكؿ عمى الخشب كالماء , كال حتى السماح ليـ بالدفف في المقبرة يرفض السماح لسكاف الجزيرة  في ا
( الخاصة بيـ . كمف جانب آخر , فإف الخاصية الفنية كالميارة التي تميزت  the cemetery) الجبانة 
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بيا مدينة صكر في شطرىا البحرم فيما يخص فنكف التخطيط كالكتابة كالزخرفة كالتصكير قد انعكست 
( التي يعكد زمف تشييدىا  Balawat Gatesبكابات البركنز مف مكقع بالكات )  بكضكح عمى أحد

. كمف االكتشافات الميمة في  (ِْ)ؽ . ـ (  ِْٖ – ٖٖٓلعصر الممؾ اآلشكرم شممنصر الثالث ) 
الساحؿ الفينيقي تمؾ التي يعكد الفضؿ بيا الى نتائج التنقيبات كالحفريات  التي قامت بيا المنقبة " 

( كاماطت المثاـ عف مستكطف ما تزاؿ معالمو باقية عمى الجزء Patricia Bikai شا بيكام " ) باتري
ؽ . ـ ( .  ََِٕالبحرم مف مدينة صكر كيعكد زمنو الى اكائؿ عصر البركنز الثاني ) في حدكد عاـ 

ؽ .  ََٕعاـ اال أف ما يؤسؼ لو أف الطبقات التي تمي الطبقة االكلى منو التي يعكد زمنيا الى حكالي 
ـ  تبدك محطمة بفعؿ اعماؿ البناء الركمانية في ىذا المكاف . كىذا الكضع السيء يجعؿ عممية التكثيؽ 

ؽ . ـ ( كصكالن الى عصر الحديد المتأخر  َٓٓ – ِٕٓكالتحقؽ لما بعد أكاسط عصر الحديد الثاني ) 
 . (ّْ) طف بشكؿ كامؿ تقريبان ؽ . ـ ( في غاية التعقيد بعد أف طمست معالـ المستك  َّّ – َّٓ) 
 

 الخالصة:
 خمص البحث الذم تناكلنا فيو نبكءة حزقياؿ عمى صكر الى ابراز بعض الحقائؽ التاريخية  كمف أىميا : 

   تخمؽ التنبؤات كالنبكءات كالرؤل التكراتية أماـ الباحثيف , عمى الرغـ مف جدكل دراستيا تاريخيان , إشكاالت كثيرة
كالمكاف , كالتفسير كالتأكيؿ , كالمغة الرمزية كأساليبيا , ككيفية ايجاد تسمسؿ تاريخي ليا , فضالن تتعمؽ بالزماف 

 عف أمكانية االستفادة منيا في فيـ حقائؽ التاريخ كالجغرافية القديمة منيا كالحديثة . 
 نبكم بمساف الرب ككحيو , بدليؿ لـ تكف النبكءة عمى مدينة صكر مبنٌيةه كفقان لرؤية ربانية سميمة تتناسب كالنطؽ ال

أف ما قضاه الرب عمى ىذه المدينة لـ يتحقؽ مثمما نقمتو النبكءة مف حيث المكقع الجغرافي كالنتيجة التي انتيت 
بيا الحممة البابمية عمى الساحؿ الكنعاني , حينما لـ يتمكف ممؾ بابؿ نبكخذ نصر مف تنفيذ اإلرادة اإلليية لمدة 

فتحكؿ بعدىا نحك مصر بكحي مف الرب ليناؿ منيا ما يريد , كمصر كما ىك معركؼ في ثالثة عشر عامان 
 المقاييس المادية أقكل مف مدينة صكر كأكثر عددان كأكسع مساحة . 

   لـ تتعزز ىذه النبكءة بأدلة تكراتية كال أثرية تؤيد زكاؿ مدينة صكر مف الكجكد كرمي كؿ ما فييا في عرض البحر
الشكاىد تؤكد بقائيا كاىميا يمارسكف دكرىـ التجارم  ككانت الدكؿ آنذاؾ بحاجة الى خدماتيـ  , بؿ بالعكس كؿ

في العصكر التي أعقبت نياية اليجـك البابمي الذم ذكرتو النبكءة عمى صكر كحتى القركف األكلى لظيكر 
 المسيحية . 

 نصاؼ صاحب النبكءة ىك القكؿ بتحققيا جزئيان كاألمر اآلخر الميـ الذم يحاكؿ المعنيكف بالشأف التكراتي تالفيو إل
بدليؿ محاصرتيا لعقد كنيؼ مف الزماف مما أدل الى التأثير السمبي عمى تجارتيا كثركتيا التي اشتيرت بيا بيف 
البمداف في الشرؽ األدنى القديـ . ليس ىذا فحسب , بؿ أف ىناؾ مف يشير الى أننا ال ينبغي أف نكتفي بالنقد 

ىر بؿ عمينا التمعُّف في مضامينو كدالالتو الرمزية ألف النصكص المقدسة المكحى بيا مف السماء النصي الظا
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تحتمؿ أكثر مف معنى كتأكيؿ . كليذا , قالكا يمكف تأكيؿ رمي صكر في البحر كازالتيا مف الكجكد إشارة الى نيب 
بؿ خصكميا كحٌسادىا , ألف عماد كسمب تجارتيا كثركتيا مف السفف التجارية المحممة في عرض البحر مف ق

 الحياة فييا ىي التجارة كبانقطاعيا تنعدـ كلك جزئيان , فقىطعي األرزاؽ كقطع األعناؽ كما يقاؿ .

 مش البحث :اهو 
بكاسطة  اما يرل في المناـ . كقد تككف الرؤيببساطة ىي ( . كالرؤيا Vision)  رؤية" أك رؤيا )*( الرؤل جمع  لمفردة " 

ألف األخيرة ليا دالالت (  sight , insightالرؤية ) يكجد ثمة فرؽ نسبي بيف الرؤيا ك لياـ كاإلرادة الربانية . ك الكحي كاإل
تشمؿ النظر بالعيف كبالقمب , أم البصر بالعيف كالبصيرة مف خالؿ التأمؿ كالتدٌبر . كفي قكلنا : رائيتيو , أم " أكسع ؛ فقد 

  فيق(  ُٖٕمحمد بف يعقكب بف محمد بف ابراىيـ ) ت.  ,الفيركز آبادم  كما نقؿشرتيو . شاكرتيو " , كاستىرأيتيو : أم استى 
( , ) باب  ََُِ, ) القاىرة ,  ِ, تحقيؽ كتقديـ د. يحيى مراد , مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع , ط القامكس المحيط

ك األفؽ في المجاالت السياسية كاالجتماعية كقد تدؿ الرؤية عمى المنظكر أ .ُُِّالكاك كالياء : فصؿ الراء ( ,  ص 
 كاالقتصادية كالدينية .

 aيقابمو في المغة االنكميزية مصطمح ) بحت مصطمح تكراتي  رؤية متعددة الجكانب , كالنبكءة" النبكءة " كفي   
prophecy  (" مف مصدر الفعؿ " يتنبأ )prophesy ( الذم يتكافؽ لفظان كمنطقان مع كظيفة النبي ) the prophet  . )

بىر . كمنو الفعؿ أنبى  بىري , فاوف قيؿى أفن لفالفو نبأ أم خى أ كقد جاء في لساف العرب ألبف منظكر : الننبىأ , كجمعوي أنباء , ىك الخى
بىر اذا كاف ذك فائدة عظيمة , كحصؿ بو عمـ أك غمب ٍنوي . كييقاؿ لمنبأ خى ة ظف . كال ام أخبىر . كاٍستىنبىأ الننبأ , أم بىحىثى عى

يقاؿ لمخبر نبأ اال اذا تكافرت فيو ىذه الشركط الثالث المشار الييا . كيصح أف نسمي الخبر نبأ اذا تعرل عف الكذب , 
كصدر مف اهلل )  تعالى ( أك مف رسكلو ) ص ( أك كاف خبرا متكاترا. كيمكف اف يتضمف النبأ معنى آخر غير الخبر, كىك 

األسفار النبكية في العيد القديـ )  مف الدالالت :ينظر لممقارنة كالتحقؽ عني أعممتو بكذا. العمـ , فقكلؾ أنبأتو بكذا ت
 ( , كأيضان : ُٔٗٗكاإلنكميزية  ُٓٗٗالترجمتيف العربية  

 , ( Digitized by Ted Hildebrandt The Prophets and the Promise Beecher , Willis Judson ,   
Gordon College , 2005 ) , pp. 21- 25ff. ;  

 , in An Anthropological Perspective on Female Prophets and ProphecyGrabbe , Lester L. , 
The 26 .  See also :  –013 , pp. 11 . 15 , 2( = Society of Biblical Literature ) ,  no SBL

 –, pp. 1046   ving Translation Life Application Study Bible : New Li ( = LASBin Prophets 
1385 .( Isaiah – Malachi ) . 

, دار صادر , بيركت , )" نبأ " (, ص ُ, ج  لساف العربابف منظكر , أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ,  
ُِٔ- ُْٔ  . 

 –ت : دار القمـ , دمشؽ , ) الطبعا ّ, تحقيؽ صفكاف عدناف داككدم , ط مفردات ألفاظ القرآفاألصفياني , الراغب , 
, ـ س , ) معنيي : نبأ ك خبر  القامكس المحيط, الفيركز آبادم ,  َٕٗ-ٖٖٕالدار الشامية , بيركت ؛ قـ ( , ص ص 

, الدار الثقافية لمنشر ,  مكسكعة المصطمحات الدينية الييكدية ( . كعف داللة الرؤيا كالرائي : الشامي , رشاد عبد اهلل ,
 . ٖٖ, ص  ََِْ , القاىرة , ُط



 
ءة حزقٌال على تقٌٌم لنبو                                 أ. د أحمد مجٌد الجبوري & أ.م. رافد كاظم كردي

 ....صور فً ضوء 

 

545 
 

المجلد                                                                نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

  ٻ    ٻٱ  چ   كجاء النبأ ) مفردان كجمعان ( في مكارد كبمقاصد مختمفة مف القرآف الكريـ كما في قكلو تعالى في سكرة النبأ
    ڻ  ں  ں            ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ   چ , كفي سكرة ىكد  چ   ڀ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ       پ  ٻ  ٻ
  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳچ , كفي سكرة األعراؼ  چ   ھ   ھ  ہ     ہ  ہہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ
  گ  گ   گ  گ           ک   ک  ک    ک  ڑچ , كفي سكرة التغابف  چ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے     ھ    ھ   ھھ  ہ
 . چ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

) المستقبؿ  بصيغة) يقتؿ كتسقط (   فالفعال لمكتاب المقدسزية الترجمة اإلنكمي في نبكءة حزقياؿ عمى صكراستيعًمؿ في  .ُ
نَّؼ بالبسيط  ككما عمى المستقبؿ  تيفالمضارع الدالصيغتي  نص النبكءةكيقابميما في الترجمة العربية لفي اإلنكميزية ( المصى
 ميبيَّف في أدناه :

 ( Tyndale  Living Translation , in Life Application Study Bible ( abbr. LASB ) : New Ezekiel 
House Publishers , Wheaton , Illinois , 1996 ) ,  p. 1230 f., reads the Following :    

تسقط الى كانصابؾ اليائمة  ", (  he will slay your people with the sword ) " =بالسيؼكيقتؿ شعبؾ   ) "
في صيغة الزمف الماضي العربية  كقد ترجمت( .   your famous  / strong pillars will topple ) " = األرض 
كمما ىك ( . For thus says the Lord God )  =صيغة المضارع البسيط في االنكميزية ب "(السيد الرب كقاؿ )" عبارة 

ذكر الحقائؽ لتعمؿ ما يس ( غالبان  The present simpleزمف المضارع البسيط ) معركؼ في قكاعد المغة اإلنكميزية أف 
 لمغةصيغ كدالالت أفعاؿ الماضي كالمضارع كالمستقبؿ في اكلالطالع عمى . كباستمرار كاألفعاؿ التي تتكرر يكميان 

 : رنظي ترجمة النص العربي لمنبكءة آنفان في  لمحكـ عمى مصداقية استعماالتيا , االنكميزية
ed. , Longman group limited , ( 1974 )   th5,  , Living English StructureAllen , W. Stannard 

printed in Singapore by four strong Printing company ,pp. 27 ff. , 110 ff. ; Azar , Betty 
, Barbara Matthies : consulting editor , ( New Jersey  Basic English GrammarSchrampfer , 

:USA , 1984) , pp. 150 – 60 .      
 مع الترجمة االنكميزية في كؿ مف: بالمغة العربية في نبكءة حزقياؿ عمى صكر دالالت األفعاؿقارف  . ِ  
 ,  ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against TyreUdd , Kris J.   

, op cit , p. 1197 SB LA29 ; See also Ezekiel in   –, 56.1( 2005 ) , pp. 28  Tyndale Bulletin
ff.     

    p. 1230 f.; in LASBEzekiel ,نظر :  ي .ّ 
, 46 , Rome :  Biblica et Orientalia, (  Ezekiel's Oracles Against TyreCorral , Martin A. , 

2002) , p. 18 ;     
فيا في ساحة الحرب   ككانت صكر تمتمؾ يقاؿ أف ييكذا كانت في ذلؾ الكقت بحاجة ماسة الى المعادف كالخيكؿ لتكظي  

 نظر عف كجية النظر ىذه : ياحتياطيان كبيران منيا مف حيث ىيمنتيا عمى تجارتيا كتكزيعيا عمى البمداف . 
 ., op cit , Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre ,"Udd , Kris J.   

p. 28 . 
 . ُِ – ُٗ:  ِٔحزقياؿ سفر  .ْ
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 في سفرم اشعيا كارميا ؛ كأيضان : كرد( كما  26 – ُ:  ِٕنظر سفر حزقياؿ ) ي . ٓ
 , with the footnotes . in  LASB 26   -Ezekiel  27: 1 
 , قارف مع : ِ – ُ: ِٔحزقياؿ سفر  .ٔ
 , with the footnotes . in  LASB 2 f.   -Ezekiel  26 : 1 
 .  ُ:  ِٔحزقياؿ سفر  .ٕ
في رثاء صكر  (  , قارف ُٔ – ُ:  ِٔ ) سفر حزقياؿ  عمى صكر حزقياؿعف نبكءة لممزيد مف التفاصيؿ ينظر  .ٖ

فضال عف اليكامش التعريفية .  ِٖفي االصحاح ذكرىا نبكءة عمى ممؾ صكر لو أيضان , ك مف ىذا السفر  ِٕاالصحاح 
 سفر عف صكر ما ذكره الجزر البعيدةعف ؛ ك  َُِٕ – َُٖٔ( , ص ص  ُٓٗٗفي الترجمة العربية لمعيد القديـ ) 

 التنبؤ كالعمـ المسبؽ في نبكءة حزقياؿ عمى صكر في :  تـ بحثو عفكأيضا ما  ( . ُٗ:  ٔٔ ) اشعيا
  Udd , Kris ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre " , op cit , 

pp. 25 – 41.  . 
ءة العقاب عمى األدكميف الساكنيف عند جبؿ سعير في أرض أدـك جنكبي البحر الميت في حزقياؿ , نظر نبك . يٗ 

كسفر العدد  ْ: ِّ( ؛ قارف ما جاء عف أرض أدـك في سفر التككيف  ُٓ – ُ)  ّٓ( ؛  ُْ – ُِ) ِٓاالصحاح 
ِْ :ُٖ . 
َُ.  Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre " , op 

cit , pp. 25 – 41.   
( عف عدـ تحقؽ نبكءة حزقياؿ عمى .Udd  Kris J الباحث" كريس ج. أكد " )  ومما استخمص جزءنا كنقتبس في أدناه

 :  عنياالنبي  الذم تنبَّأ بو سمكبألااخذنا بنظر االعتبار ما صكر اذا 
Ezekiel's prophecy against Tyre was not fulfilled in the manner predicted by the prophet ".  "  

ىذا الكصؼ في تحكؿ مسار النبكءات , أم عدـ تحققيا بالكامؿ يتجمى في النبكءة عمى صكر كالنبكءة عمى مصر , . ُُ 
و كبديال عف فممؾ بابؿ لـ يناؿ ما كاف يصبكا اليو مف حممتو عمى صكر فحكلو الرب عمى مصر لتككف اجرة لو كلجيش

( كعمى  ِٖ – ِٔنظر عف ىذا المكضكع : نبكءات حزقياؿ عمى صكر , االصحاحات ) ي صكر المستعصية المنيعة ! .
 كما بعدىا (  كأيضان : ُ:  ِٗفرعكف مصر ) 

, ( New York : Facts on , Cultural Atlas of Ancient Egypt Baines , John and Jaromir Malek  
45 ;  –, op cit , pp. 644  , The Ancient Near East, p. 51 ;  Kuhurt , Amelie  File , 2000 )

Greenberg , Moshe , Ezekiel 21 – 37 ( Anchor Bible , 22a ; New York  : Doubleday , 1997 
) , p. 617 .    

ُِ . Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre , op 
cit , p. 25 . 

تنبأ أشعيا عف . فقد  نفس الكاقعة( عف  ُٕ – ُٓ:  ِّصكر مع نبكءة اشعيا )  ف سقكطقارف نبكءة حزقياؿ ع  .ُّ
: "كفي ذلؾ اليـك  تينسى صكر سبعيف سنة , أم عدد أياـ ممؾ كاحد , كبعد السبعيف سنة تككف صكر ًمثؿى  ذلؾ اليـك فقاؿ

...  منسية التي تكثر العزؼ بالرباب , تطكؼ في المدينة كتحسف الغناء لكي يتذكرىا الرجاؿ . تشبيو غريب ! []  الالزانية 
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. أشعيا , كبعد السبعيف سنة يتفقد الرب صكرى , فتعكد الى سابؽ عيدىا فتتاجري مع جميع ممالؾ العالـ عمى كجو االرض " 
ِّ  :ُٓ – ُٕ   . 
( مع المدف كالممالؾ , مثاؿ عمى ذلؾ ما يقاؿ عف تيجير الكثير مف سكاف  her ؤنث ) يستعمؿ ضمير التممؾ لمم . ُْ

 اكرشميـ الى بالد بابؿ : 
) population to Babylonia  Jerusalem(  herThe deportation of much of    

ممكة ييكذا في السنة الرابعة ( عف العدك اآلتي مف الشماؿ عمى م ِٔ – ُ:  ِٓمع نبكءة ارميا ) ىذا السياؽ قارف  .ُٓ
ؽ .  َْٔ/  َٓٔمف عيد ييكياقيـ بف يكشيا التي أكحيت لو في السنة االكلى مف تسنـ نبكخذ نصر لمنصبو ممكان لبابؿ ) 

ـ ( . كفييا لـ يحدد ارميا كـ مف الزمف ستنسى كتمكت ممالؾ الفينيقييف كمف حكليا في بالد حاتي كبالد العرب كفارس 
حدد سبعيف سنة لغضب الرب كعقابو عمى ييكذا , كىذا العدد مف السنيف يعدؿ عمر انساف عادم ) كما كمصر . لكنو 
 ُِ: ّٔ( . كذكر سفر اخبار االياـ الثاني )  ٓ:  ٕ,  ُِ: ُ؛ زكريا  َُ: ِٗ؛ قارف مع ارميا  َُ: َٗفي المزمكر 

" تبقى االرضي بيكرنا سبعيف سنةن ا نقؿ عمى لساف ارميا . ( ىك اآلخر أف عقكبة الرب لييكذا دامت سبعيف سنة مثنِّيان عمى م
 .  ُِ: ّٔ" . اخبار االياـ الثاني  , حتى تيعىكِّضى عىمَّا فاتيا مف السُّبكًت التي لـ تستىًرٍح فييا طكؿى تمؾى المدةً 

 .ُٔ Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy   against Tyre ", op 
cit , p. 26. 

 ( . ُٔٗٗ( كاالنكميزية ) ُٓٗٗنظر لممقارنة الترجمتيف العربية ) ي .ُٕ
 sing a funeral( أنًشد رثاءن عمى صكرى " : )  Son of manيا ابف البشر )  ( : :" ُ:  ِٕنقرأ في حزقياؿ )  .ُٖ

song for Tyre  ينة( . المقصكد بالرثاء ىك الترتيمة ) الترنيمة ( الحز  ( a sad / sorrowful hymn ).  
( عف مضمكف   pp. 1231 f.  LASBSee : Ezekiel in ,(. كييعبِّر النص االنكميزم )  ّ:  ِٕحزقياؿ )  .ُٗ

 النبكءة ) الرسالة المبمغ بيا ( عمى صكر باآلتي: 
  (be perfect  from the Sovereign LORD : You claimed , O Tyre , to messageGive Tyre this 

in beauty   : 
( منزلة مف الرب الى message)  رسالةكالمالحظة التي نسجميا في ىذا السياؽ بالمقارنة مع النص العربي أنو عٌدىا 

حزقياؿ كال نعمـ ىؿ ىي في رؤيا أـ الياـ أـ بكحي مباشر . كالنص العربي نقميا عمى انيا كالـ كحي الرب كلذا فيك يبتدئ 
 " . لي الرب : كانت يا ابف البشر , انشد رثاءن عمى صكر " كقاؿبػ : 
 (    At the gateway of the seaالساكنة عند مداخؿ البحر))" قيؿ لصكر (   ّ:  ِٕقارف بيف حزقياؿ )  . َِ
كسط في ( : "مف كصكر تيدمت  ِّ:  ِٕك حزقياؿ ) المتاجرة مع شعكب الجزر البعيدة : ىكذا قاؿ السيد الربُّ " ( ,  

 " . كأقرب ترجمة ليا ىي : البحر
 ( Tyre in the midst of the sea?Was there ever such a broken city as    ) 
 لكننا نجدىا في الترجمة االنكميزية تنقؿ بيذا المعنى : 
 ?  Tyre , now silent at  the bottom of the seaWas there ever such a city as  عنى . لقد تداخؿ الم

فضمؿ عمينا تحديد المكقع المناسب لصكر مف جية , كالحكـ أييما  ِّك  ّكالتبست جغرافيتو في ىكذا ترجمة بيف اآليتيف 
األصكب بيف المغة العربية كاالنكميزية . فيؿ ىي في كسط البحر أـ في مدخمو الساحمي ؟ اـ ىي غرقت في قعره بمعالميا 
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كمف ىنا في استعماالت المغة الرمزية كالمصطمحات المجازية في النصكص الدينية يقد االشكاؿ فكتجارتيا كسكانيا ؟ . 
 السماكية . 

, pp. 1231 f. LASBSee : Ezekiel in  
 كما بعدىا ( كأيضان :  ٕ:  ِٔينظر : حزقياؿ )  .ُِ

Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre, op cit , p. 
 29 . 

 ( , نقالن عف  : E. A. Ungerنشر نص الرقيـ مف قبؿ ) . ِِ 
 Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre, op cit , p. 

 29 . 
, بكرج Ushuمف : " اكشك تشمؿ القرل الفينيقية المأىكلة بالسكاف عمى البر التي كانت تابعة لصكر البحرية كال  . ِّ

Burj  رجيدية / رشيدية , Rachidiyeh ككنو ,Cana  :نظر ي 
 , op cit , p. Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre ",Udd , Kris J. 

. 31., p The Phoenicians and the West : Politics , Colonies and Trade29 ; Maria Aubet ,   
اعتمدت تكاريخ حصار البابمييف لمدينة صكر عمى المؤرخ الييكدم جكزيفكس كقد أخذىا عنو باحثكف مف بينيـ ) كلثر  .ِْ

(. اال أننا قد نجد E. Unger( ك)انجر W. B. Fleming( الذم أخذىا مف ) فميمف Walther Zimmerli  زمرلي 
( كىي ما بيف W. F. Albrightالمريكي ) كليـ فككسكيؿ أكلبرايت : تكاريخ تزيد عمييا قميال اقترحيا عالـ اآلثار ا

 نظر لممقارنة كالمزيد مف التفصيؿ: يؽ . ـ .  ْٕٓ/ ٕٓٓك  ٕٖٓ/ٖٖٓ
 , op cit , p. Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre ",Udd , Kris J. 

29 – 30 ( note and margin  13) , See also : Walter Zimmerli , Ezekiel 2 ( Hermeneia; 
Philadelphia : Fortress Press , 1983 ; translated  from German, 1969 ) , p. 118 .  

التي يرجح نقميا الى بابؿ كؿ مف : في صكر لكة السابقة امف بيف الممكؾ الذيف نصبتيـ حككمة بابؿ مف العائمة الم . ِٓ
ؽ . ـ  ِٓٓ – ٓٓٓ)  Mahar - baal بعؿ "  -؟ ( ك " مير -ؽ ـ  ٔٓٓ) Baal-ezer 111لث : ازر الثا –" بعؿ 

ؽ . ـ ( . ككرد في احد النصكص البابمية مف زمف نبكخذ نصر اف  ِّٓ – ُٓٓ" )  Hiram 111( ك " حيراـ الثالث : 
 نظر كال مف :يؿ ىناؾ ممكان مف صكر كاف يتمقى راتبان مف البالط البابمي . لممزيد مف التفاصي

, op cit , p. Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre Udd , Kris J. ,"
, op cit ( various pages );  , and Corral ,  ANETPritchard's  " Tyre " and " Ba'l "  in30 f. ; 

Martin A. , Ezekiel's Oracles Against Tyre , op cit , 59 , n. 160 .      
ِٔ . Udd , Kris J.," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre, op cit 

, p. 30 ( the table of dates suggested ) .  
ِٕ.    Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre, op 

cit , p. 31 . 
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 ّكفيما يتعمؽ بمصير مدينة صكر الكنعانية فقد ركل سفر عزره )  .المذككرة في المتف نظر مقدمة األسفار األربعة . يِٖ 
( بقاء تجار كحرفيي صكر كصيدا يمارسكف نشاطيـ التجارم كالمعمارم كىذا يتعارض مع نبكءة حزقياؿ كقبمو اشعيا  ٕ: 

مف صكر كصيدا كالتجار حر المتكسط , بدليؿ استئجار عدد مف النحاتيف كالنجاريف عف زكاؿ دكر صكر التجارم في الب
نقؿ الخشب حينما شرع  " زربابؿ " ) أم المكلكد في بابؿ أك بذرة بابؿ ( العمؿ بإعادة بناء الييكؿ المخرب في لعمؿ ك 

مف السنة الثانية مف مجيئيـ الى  اكرشميـ كمعو جمكع مف الكينة ككؿ مف رجع مف السبي الى ىناؾ كفي الشير الثاني
مف سفر عزره .  ٖ:  ّاليامش  الكتاب المقدس فيكشراح  مبحسب مفسر , ؽ . ـ  ّٕٓأيار  –نيساف أم في   ؛ اكرشميـ

بني كبقية  مف بابؿ العائديفالييكد عمى قياـ السامرييف في شماؿ ييكذا احتجاج  هكيصؼ االصحاح الرابع مف سفر عزر 
فرفض   يـ في الشماؿ .ببناء الييكؿ بدكف مشاركة خصكم قبؿ السبي , ييكذاالحنكب ممف شكمكا مممكة , ييكذا كبنياميف 

سميـ كخصيـ حصريان بالعمؿ . كفيما يبدك إالى االمر الممكي الذم اصدره ككرش الفارسي ب زربابؿ طمب المعترضيف مشيران 
ارسية بعد كفاة ككرش حتى جاء الكقت المناسب إلحيائو تأخر تنفيذ أمر ككرش بسبب الظركؼ التي ألمت بالمممكة الف

 . ؽ . ـ ( الذم خمؼ قمبيز بف ككرش  ْٖٔ – ِِٓفي عيد دارا األكؿ ) كالمطالبة بتنفيذه 
 –ؽ . ـ  َٓٓ فارس القديمة: فيزىكفر , يزؼ ) جكزؼ ( ,  ينظراألسر الحاكمة في بالد فارس ك الحكادث تسمسؿ  عف

( مع مالحظة اليكامش  ُٓ – ُ:  ٖك  ٕ- ُ:  ٕ. قارف أيضان مع عزره ) َِٖ – ِٕٔ, ـ . س , ص ص  ـ َٓٔ
 في الترجمة العربية (. ُٖٓ – ٕٗٓالتعريفية , ص 

 إصحاحات  , كىك مف تصفو نصكص َُمؤلؼ مف السفر ال التقميد الييكدم ىك مف ينسب اليو) عزره ( " عزرا " . ِٗ
الذم أعاد إصالح الشريعة بعد عكدة الييكد مف بابؿ الى اكرشميـ في زمف  الممؾ  " (العالـ الماىر الكاىفبػػػ )"   سفره

 الفارسي ارتشحتا .
. كبالنسبة الى مدينة يافا التي كانت مرفأ عمى  ِٓ – ُٓ: ٓمع ركاية سفر الممكؾ األكؿ  ٕ: ّقارف ما ذكره عزرا  . َّ

( البدء ببناء  ٗ – ٖ:  ّئيمية " تؿ ابيب ".  يؤرخ عزرا ) البحر المتكسط فيي اليـك تمثؿ أحد أحياء العاصمة االسرا
الييكؿ الييكدم في الشير الثاني مف السنة الثانية لمجيء زربابؿ كمعو الييكد العائدكف مف بابؿ مف كينة كالكييف كغيرىـ 

   . 
ؽ . ـ ( , كمعنى  ْٖٔ – ِِٓس ) إصحاحان ( الممؾ داريك  ُْعاصر النبي زكريا بف بىرىًخيَّا بف ًعدُّك النبي ) كلو . ُّ 

دراخ " اآلرامية  اسمو الرب يذكير. كىمَّموي الرب ) أم أكحى اليو ( في السنة الثانية لداريكس كىك في مكضع اقامتو في " حى
 الكاقعة في شمالي دمشؽ , بيف حماة ) عمى نير العاصي ( كحمب .

 ( ؛   َِ – ُٕ: ِٗحزقياؿ ). ِّ 
, op cit ,  ediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against TyrePr Udd , Kris J. ,"  

p. 31. 
نظر ىامش يؽ ـ .  عف ىذا التأريخ  ُٕٓما بيف آذار كنيساف مف عاـ عمى صكر (  oracleحدد تأريخ النبكءة )   

( نقالن عف " كريس   Zimmerli and Pakerالذم اتفؽ عميو الباحثاف " زمرلي " ك" بيكر "  )  ُٕ:  ِٗكنص حزقياؿ 
اف ىذا التأريخ ليس زمف اعالف النبكءة بقدر ما ىك التنبؤ بالمحاكلة  " كريس "( . كقد برر Kris J. Udd ج. أكد " ) 

 Wages الناجعة التي اقدـ عمييا الممؾ نبكخذ نصر ليقير صكر كالتي باءت بالفشؿ , ألنو لـ يحصؿ منيا عمى أجرة ) 
يشو بسبب المقاكمة الشرسة لميجـك . كألجؿ ذلؾ كافأه الرب باف جعؿ حممتو تتجو نحك مصرى ليناؿ منيا ( مف الرب لج
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ضالتو كيأخذ اجرة جيشو منيا , كقد حصؿ ىذا بعد ثالث سنكات , كلكف ال تبدك عمى حممتو عالمات النجاح المطمكب 
  .الذم كاف يتكقعو منيا

 نظر عف ىذا المكضكع : ي .ّّ
 , op cit , Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre ,"Kris J. Udd ,   

Mashreq , 1969 ) , p. 56 ;  -, ( Beirut : Dar el Tyre through the Agesp. 32 ; Jidejian ,Nina ,    
w York : Facts on , ( Ne, Cultural Atlas of Ancient Egypt Baines , John and Jaromir Malek  

45 ;  –, op cit , pp. 644  The Ancient Near East  File , 2000 ) , p. 51 ; Kuhrt , Amelie , 
( Anchor Bible , 22a ; New York  : Doubleday , 1997  37 –, Ezekiel 21 Greenberg , Moshe 

) , p. 617 .    
 نظر : يعف تبني ىذا الرأم كمبرراتو  .ّْ
   Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre, op. cit .  

عقدكا العـز عمى ترؾ  ممفجاءت ىذه النبكءة مف جانب ارميا بناءن عمى طمب الييكد الباقيف في ييكذا بعد السبي  .ّٓ
ييكذا . فنصحيـ اف األخيرة ال تحمييـ كسكؼ يأخذىا  ييكذا كالذكد بحمى مصر التي استمالة نحكىا مكاالة صدقيا ممؾ

ممؾ بابؿ كينصب عرشو فييا كيصير أىميا ما بيف المطرقة كالسنداف . فخيَّرىـ إٌما المكت بالسيؼ أك السبي الى بابؿ 
ا في بيكت آلية كيكقد نارن  : فالنبكءة أظيرت أف نبكخذ نصر سيكقد نارا في ارض الكنانة كفي بيكت االلية , كمما جاء فييا 

, كيخرج مف ىناؾ بسالـ .  [ تشبيو بميغ]  ؼ الراعي ثكبو مف القمؿؼ ارض مصر كما ينظٌ فيحرقيا كيسبييا كينظٌ مصر , 
 . ُّ – ٖ:  ّْنظر : ارميا ي".  كيكسر اعمدة بيت الشمس التي في ارض مصر كيحرؽ اليتيا بالنار

ّٔ., , ( New York : Oxford University  haraohs, Egypt of the PSee also : Gardiner , Alan 
Press , 1961 ) , pp. 361 – 63 . 

ارميا في مصر ككممة الرب عف ) =   ْْك  ّْاالصحاحيف  : سفر ارميا ,نظر لممقارنة كمدل تحقؽ النبكءات ي .ّٕ
 .ييكد مصر ( 

 Renz , Thomas , " Proclaiming the Future : History and Theology in Prophecies against 
," Prediction and 58 ; Udd , Kris J.  –, 51 , ( 2000 ) : 17  Tyndale Bulletin  " , in Tyre

Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre " , op cit , p. 32 . For extra details , See 
:  Zimmerli , Ezekiel , 2 : 119 .    

 .  ُ:  ِّاشعيا  .ّٖ
( عف الرب قكلو : أف ام نبي يتكمـ بإسمو كيزيد عميو مف عنده كبما لـ يأمره بو  ِِ – َِ:  ُٖنقؿ سفر التثنية )  . ّٗ

, أك أنو يتكمـ باسـ آلية اخرل " فجزاؤه القتؿي  " . كمف يريد اف يعرؼ اف كالما صدر مف نبي كمصدره الرب , فعميو اف 
يىحديث فذاؾ مف عنده كزاد فيو النبي عمى الحقيقة فال يجب اف يخاؼ منو احد كىك باطؿ  يعمـ اف مف تكمـ باسـ الرب كلـ

. 
 .William L ( الذم نشره كامالن )ُُٓىذا جزء مما كرد في نص مف احد رسائؿ مكقع العمارنة ذم الرقـ )  .َْ

Moran    . )نظر لممزيد عنو :ي 
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Baltimore : John Hopkins University Press , , (  The Amarna LettersMoran , William L. , 
1992 ) , pp. 238 – 39 .    

ُْ.  ANET , op cit , 281-82 ; Udd , Kris J. ," Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's 
Prophecy against Tyre, op cit , p.  27 . 

عمى بكابات بالكات البركنزية كبعض المقتبسات  (The Epigraphsكلمعرفة المزيد عف الكتابات المنقكشة ) . ِْ
 نظر :يالمترجمة عف النص المسمارم 

 Oppenheim Leo , in  ANET, op cit , pp. 281-82 .    
ّْ . op  Prediction and Foreknowledge in Ezekiel's Prophecy against Tyre, ,"Udd , Kris J.   

The Phoenicians and the West : Politics , Colonies and ,  cit , p.  27 ; See also Maria Aubet
) New York : Cambridge University Press , 1987 ) , p . 291 .,  Trade 

Abstract 

 This study is entitled ( Ezekiel's Prophecy against Tyre in the Light of the 

Archaeological and Biblical Evidence ) . Ezekiel's Prophecy against Tyre referred to in the  

Chapters ( 26 – 28 )  is one of the most complicated prophecies in the Old Testament ( the 

Hebrew Bible , Torah ) , except that of Gog and Magog ,  as it is seen as a sort of divination ( 

prediction and foretelling ) which was not fulfilled though it was told by a Hebrew prophet as 

revealed to him by the Lord   .The problem of this Prophecy arises from the fact that he 

predicted Tyr's destruction and eternal removal during the campaign of Nebuchadnezzar II , 

king of Babylon , because the Lord God became angry when Tyre felt happiness and said that 

the wealth and merchandise of Jerusalem would turn to her when Jerusalem fell under the 

hand of the Babylonians . 

       This Prophecy , However , was not fulfilled as we said above according to what 

the prophet foretold under the claim ( excuse ) that the God had changed His Prophecy ; i.e.  

the doom against Tyre by leading the King of Babylon towards Egypt to be his new army's 

wage ( that is booty / profit ) .        We focused in this study on the style , the historical 

formula and the symbolism of the text , the partial fulfillment , pointing out the unequal 

archaeological and Biblical evidence with Ezekiel's  prophecy against Tyre . For example , 

The Books of Isaiah , Jeremiah , Ezra and Zechariah as well as the Cuneiform and classical 

sources do not prove  the final existence of Tyre after the date of the prophecy ( ca. 571 BC ) . 

They , on the contrary , confirm the existence of Tyre and her people exercising their role in 

trade and navigation till the latter periods that preceded the Christian Era . Our criticism , or 

rather , argument was according to the historical objectivity and integrity in order to clarify 

the reality of prophecy in parallel with the historical view based on synchronic sources 

concerning the same events ; the campaigns of Nebuchadnezzar against Tyre , Egypt and the 

coastal lands as well . 

 


