
 

 اللغات الكنعانية وها تضن
 علن اللغة بحث في

 

 شادية بيوهي حاهد/ أإعداد 

 الدعوة وأصول الدين قسن

  جاهعة الودينة العالوية –كلية العلوم اإلسالهية 

هاليزيا  -شاه علن 

shadia@mediu.ws 
 

 
.  انهغاخ انكُؼاٍَح ٔيا ذضىفً األساس األٔل ْذا انثسث ٌثسث فً —خالغح

. انهغاخ انكُؼاٍَح ٔيا ذضى: نًفرازٍحانكهًاخ ا

I. انًمذيح 

اسى كُؼاٍَح يُسٕب إنى  :انكُؼاٍَح انمذًٌح .أ: انهغاخ انكُؼاٍَح، ٌُٔذرج ذسرٓا

، ًْٔ ذطهك ػهى نغح انُػٕظ انرً ٔردخ ضًٍ يا ػثز "زاو"أزذ أتُاء " كُؼاٌ"

 -انًٍُاج يسافعاٌَ ذٕخذ فً -يػز ػهٍّ يٍ َػٕظ آضٕرٌح فً ذم انؼًارَح فً غؼٍذ 

لثم انًٍالد، يكرٕب  1400زٕانً سُح " إخُاذٌٕ"ذم انؼًارَح ػاغًح يػز فً ػٓذ 

تانخظ انًسًاري، َٔسٍ َالزع أٌ اسى كُؼاٌ يُسٕب إنى كُؼاٌ أزذ أتُاء زاو، 

 انرً َأخذْا انًػطهساخيٍ ٔانكُؼاٍَح ذُسة إنى انسايٍح، فاغطالذ يدًٕػح انسايٍح 

 .خًٕػح انسايٍح تؼض انسايٍٍٍدخم فً انى ِتانرمزٌة؛ ألٌ

II. انًمانح يٕضٕع  

 
 : انهغاخ انكُؼاٍَح، ٌُٔذرج ذسرٓا

، ًْٔ ذطهك "زاو"أزذ أتُاء " كُؼاٌ"اسى كُؼاٍَح يُسٕب إنى  :انكُؼاٍَح انمذًٌح .أ

ػهى نغح انُػٕظ انرً ٔردخ ضًٍ يا ػثز ػهٍّ يٍ َػٕظ آضٕرٌح فً ذم انؼًارَح 

ذم انؼًارَح ػاغًح يػز فً ػٓذ  -انًٍُاظح يسافاٌَ ذٕخذ فً -يػز فً غؼٍذ 

لثم انًٍالد، يكرٕب تانخظ انًسًاري، َٔسٍ َالزع أٌ  1400زٕانً سُح " إخُاذٌٕ"

اسى كُؼاٌ يُسٕب إنى كُؼاٌ أزذ أتُاء زاو، ٔانكُؼاٍَح ذُسة إنى انسايٍح، فاغطالذ 

يدًٕػح دخم فً ال ِتانرمزٌة؛ ألٌ انرً َأخذْا انًػطهساخيٍ يدًٕػح انسايٍح 

 .انسايٍح تؼض انسايٍٍٍ

يهك " يٍطغ"ضزق األردٌ، ًْٔ نغح َمص " يٕآب"ذُسة إنى : انًٕآتٍح .ب

 .، ٌٔزخغ إنى يُرػف انمزٌ انراسغ لثم انًٍالد"يٕآب"

ٔردخ انفٍٍُمٍح فً ػذج َمٕش َسثد إنى انفٍٍُمٍٍٍ، ٔلذ سادخ : انفٍٍُمٍح ٔانثٍَٕح .ج

خثٍم ٔغٕر ٔغٍذا، ٔكرثد تأتدذٌح ػذد ززٔفٓا : لفً انًذٌ انسازهٍح نثالد انطاو؛ يث

 ،اثُاٌ ٔػطزٌٔ ززفًا، ْٔذِ األتدذٌح ألٌ انفٍٍُمٍٍٍ ْى انذٌٍ اخرزػٕا األتدذٌح

إنى آخزِ، ْٔؤالء ْى انذٌٍ ... أتدذ ْٕس زطً كهًٍ سؼفع لزضد: ٔاألتدذٌح انفٍٍُمٍح

ػانى فً اخرزاع األتدذٌح، اخرزػٕا األتدذٌح ٌزخغ انفضم إنٍٓى ألَٓى ْى انذٌٍ سثمٕا ال

.  ٔيٍ األتدذٌح انفٍٍُمٍح اَرمهد األتدذٌاخ إنى انؼانى ضزلّ ٔغزتّ

: ْٔذِ األتدذٌح انفٍٍُمٍح َسرؼًهٓا إنى اٌَ فً كراتح انزسائم؛ فً انًمذيح َمٕل

انًمذيح ٔانػفساخ انرًٍٓذٌح ذكرة تاألتدذٌح انفٍٍُمٍح، ذُزلَّى : غفسح فً انًمذيح، ٌؼًُ

( ْـ)غفسح ( د)غفسح ( ج)غفسح ( ب)غفسح ( أ)غفسح : دٌح انفٍٍُمٍح، َمٕلتاألتح

ْٔكذا، ٔردخ انفٍٍُمٍح فً ( ي)غفسح ( ط)غفسح ( ذ)غفسح ( س)غفسح ( ٔ)غفسح 

ألٌ  ؛ػذج َمٕش َسثد إنى انفٍٍُمٍٍٍ، ٔانفٍٍُمٌٍٕ ْى انذٌٍ اخرزػٕا األتدذٌح انفٍٍُمٍح

انفٍٍُمٍٍٍ كإَا يطٕٓرٌٍ تزكٕب انثسار، فأدٔاخ انكراتح يٕخٕدج ػُذْى، فاخرزػٕا ْذِ 

سادخ فً انًذٌ انسازهٍح نثالد انطاو يثم خثٍم ٔغٕر ٔغٍذا، ُٔكرثد  زرى األتدذٌح 

تأتدذٌح ػذد ززٔفٓا اثُاٌ ٔػطزٌٔ ززفًا كانهغح انؼثزٌح أًٌضا ززٔفٓا اثُاٌ ٔػطزٌٔ 

إنى انمزٌ انثانث ػطز " زٍذاٌ"ارٌخ ألذو َمٕضٓا انًٕخٕدج ػهى ذاتٕخ ٌزخغ خٔززفًا، 

. لثم انًٍالد

ٔذفزع ػُٓا انهٓدح انثٍَٕح ًْٔ انهغح انرً كاَد سائذج فً لزطاخُح فً ضًال إفزٌمٍا 

 .فً انمزٌ انسادس لثم انًٍالد إنى زذٔد انمزٌ انزاتغ انًٍالدي

ذًزخ زرى انفرر اإلساليً، ٔنفع ٌٔذْة تؼض انهغٌٍٍٕ إنى أٌ ْذِ انهٓدح اس

  .ْٕ انُطك انالذًٍُ نفٍٍُمٍح" تٍَٕح"

انؼثزٌح نغح تًُ إسزائٍم انرً ُكرة تٓا يؼظى أسفار انؼٓذ انمذٌى، ٌٔزخر : انؼثزٌح .د

" َطٍذ دتٕرا"أٌ ألذو َػٕغٓا األدتٍح ٌزخغ إنى انمزٌ انؼاضز لثم انًٍالد، يًثهح فً 

 .نخايسفً اإلغساذ ا" سفز انمضاج"فً 
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