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ُ  َفَتَعاَلى"   اْلَملِكُ  هللاَّ
 َتْعَجلْ  َواَل  اْلَحقُّ 

 أَن َقْبلِ  ِمن ِباْلقُْرآنِ 
 َوْحُيهُ  إَِلْيكَ  ُيْقَضى
بِّ  َوقُل ً  ِزْدِني رَّ  ِعْلما

"  

طه١١٤ "  "  



 توقيع السادة األساتذة  

 



شكر و تقدير   
والتحية إلى كل من  أتوجه بوافر الشكر 

ذه  ى ھ ذا البحث عل ام ھ ي إتم اونني ف ع
زاز  كر و اإلع ص بالش ورة  و أخ الص

  العالم الكبير يوالتقدير أستاذ
 

ائ اه وأن  يودع ه ويرع ى هللا أن يوفق إل
    .يسدد بالحق خطاه

ة  ر الشكر وعظيم التحي ا أتوجه بغزي كم
  لى إ

 

 

 



ون  ل أن أك ز وج ولى ع ن الم ة م راجي
 يو أشكر أبى وأمعند حسن ظن الجميع 

اتذتي و أصدقائي وأرجو و أخ وتي و أس
  .عنى كل خيرهللا أن يجزيھم 
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  :باللغة األجنبية  ٢ـ٥

  

The Thesis Consists Of Two Sections Preceded By An 

Introduction and Apreface. 

It is relevant studies in the light of semitic languages. 

To  Show the relations between the Arabic and Hebrew 

Nams Of Areas through the phonetics, Morphology, 

Syntax and Semantic, in the BiBle.  

 



  )Abstract(مستخلص الرسالة ـ ٥

  :باللغة العربية ١ـ٥

؛ تناولت من خالل ثم الخاتمة وتمھيدبمقدمة البحث من فصلين مصدرين يتكون ھذا 
العالقة بين أسماء األماكن في اللغتين العربية والعبرية من خالل ما ورد منھا  ذلك

والتركيب والداللة وتم تقسيم  األصوات والبنى: في أسفار العھد القديم من حيث 
المواد وفق مراحل تاريخية مستقاة من العھد القديم، بداية من مرحلة اآلباء حتى ما 

 . قبل دخول كنعان والصراع الكنعاني العبري
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  ةالمقدم
المتفـرد بكــل كمـال، الــذى خلـق فسـوى وقــدر فهـدى، وعلــم بـالقلم، وأمــدنا  إن الحمـد هللا

الصـالة والسـالم علـى خيـر بشـير ونـذير السـراج المنيـر لنعم، سبحانه هـو العلـى القـدير، و با
  . يوم الدين إلىسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه 

  .  ..وبعد
زمان المكان و النسان و الممثل فى اإل وجودلالثية لالمكان جزء من منظومة ثف

الزمان  أما ،هذه المنظومة فما قيمة الزمان والمكان إال بوجود اإلنسان هو أهم اإلنسانو 
مكان،      فما حياة اإلنسان إال جزء من الزمان، يقضيه فى  ،فهو يكشف حقيقة اإلنسان

 كما أنه مادة خصبة للدراسة اللغوية، وألن المكان فيه ماكان فهو مرآة ألحداث الزمان،
على هذا  ويوضح ما طرأخاصة،  اللغويعامة و طريقة التفكير  إلىألن اسم المكان يشير 

  ١.التفكير من تطور عبر الزمان
وقد تصطبغ هذه التغيرات بصبغة عقدية إذا اتصلت بمفهوم دينـي معـين ممـا يضـفي 

ومـن . مـن أجـل إحيـاء ذلـك المفهـومسـتمات عليها قدسية خاصة ليس هذا فحسب، بل قـد ي
ـــا  } واألمـــاكن المقدســـة{اهـــتم الغربيـــون الهوتيـــون وعلمـــاء آثـــار ومستشـــرقون بفلســـطين (هن

ربـي بفلسـطين بعـد فشـل الحـروب و وتزايـد االهتمـام األ. اهتماًما كبيـًرا، وذلـك للمكانـة الدينيـة
ربية ظهرت روح و ألالصليبية، وبدأ سيل الحجاج يأتي إليها، وفي نهاية العصور الوسطى ا

فلسـطين  إلـىفـي رحلتـه "فيلـيكس شـميد "البحث واالستقصاء في وصف الراهـب السويسـري 
 ٢.م ) ١٤٨٣ – ١٤٨٠(

وتجنيــدها األثريــة ركــوب موجــة المكتشــفات  إلــىكــذلك فقــد ســعت الحركــة الصــهيونية 
  .الغتصابية وتشويه كل مايتناقض معهاالخدمة األهداف اليهودية الدينية و 

                                                 
  ت المقدمة ، ب . د  –دار الثقافة العربية ، القاھرة  –أسماء األعالم السامية : عمر صابر عبد الجليل . د  ١  
ـ دار الثقافة ) يا ـ فلسطين بالد الرافدين ـ سور(معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة :أحمد محمود ھويدى.د   ٢ 

  .٢٥ت،.العربية، د
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طفـال العــرب صــدفة علـى مخطوطــات فــى أحـد كهــوف الــتالل ن عثــر أحــد األفبعـد أ 
، قامـــت الـــدنيا ولـــم تقعـــد، حتـــى اآلن، م ١٩٤٧ام الواقعـــة علـــى شـــاطىء البحـــر الميـــت عـــ

             واعتبــــــر هــــــذا االكتشــــــاف مــــــن اإلنجــــــازات التاريخيــــــة العظيمــــــة التــــــي سترســــــخ المفــــــاهيم
مقــة وصــدرت البحــر الميــت للدراســة المع وأخضــعت مخطوطــات ...التوراتيــة – الصــهيونية

التي عثر عليهـا " مخطوطات الجنيزا"أنها خطفت األضواء عن  في ذلك مئات الكتب حتى
  ٣.م ١٨٩٦ام أثناء ترميم كنيسة عزرا في القاهرة عفي 

حــدى إتعتبــر " إســرائيل" العاصــمة األبديــة لشــعب) العربيــة( ـ القــدس شــاليموألن يرو 
وقلـب األمـة ومركزهـا الـوطني . وهـي مدينـة المقدسـات. رة فـي العـالمالمدن القديمـة والمشـهو 

ومقــر المؤسســات المركزيــة " إســرائيل الجديــدة"وهــي عاصــمة . والسياســي والــديني والروحــي
للدولة والحكومة والحركة الصهيونية، فهذه المدينة تعتبر مقدسة ألبناء اليهوديـة والمسـيحية 

  .٤ واإلسالمية
جمعــات تتفــرق بــين تــاريخ العبــرانيين والتــواريخ الالحقــة لل ت الولكــن معظــم الدراســا   

مقدًسـا، ا تنظـر إلـى اليهـود باعتبـارهم شـعبً اليهودية، متأثرة فـي ذلـك بالرؤيـة اإلنجيليـة التـي 
    ٥.وهي رؤية تخلط التاريخ الدنيوي بالتاريخ المقدس

ليهـود، فنقـل لمنفعـة ا معظمهـا خاصة وأن الترجمات التى وردت للكتاب المقـدس كـان
العربيـة  إلـىالعهـد القـديم مـن العبرانيـة ) م ٩٤٢ – ٨٩٢(سـعديا الفيـومى أو  ن و اسعديا ج

كــــــذلك نشــــــرت ترجمــــــة عربيــــــة للكتــــــاب المقــــــدس مــــــن رومــــــا . ..لمنفعــــــة يهــــــود المشــــــرق
  .٦ميالدية تحت إشراف هيئة كان يرأسها األسقف سركيس بن موسى الرزى١٦٧١سنة

                                                 
٣   Aqsa – Mubarak.org.p.2 of 6  
معجم المصطلحات الصھيونية ـ لـ أفريم ومناحم تسليمى، دار الجيل للنشر والدراسات  :أحمد بركات العجرمي.د    ٤

  . م١٩٨٨ ١واألبحاث الفلسطينية ـ عمان طـ
  ١/١١٣م، ١٩٩٩ليھود واليھودية ـ دار الشروق القاھرة، طـموسوعة ا: عبد الوھاب المسيري.د    ٥
  ٧٧١م١٩٩٩ ،١٢بطرس عبد الملك،و آخرون، قاموس الكتاب المقدس ـ دار الثقافة ـ طـ. د    ٦
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   الحقيقـــة ـ باليهوديـــة، فهـــي التنبـــع مـــن العقيـــدة  ة لهـــا ـ فـــيصـــلن الصـــهيونية الإ
اليهودية، واليمكن فهمها في ضوء ما ورد في كتب اليهود المقدسة، وال حتى في ضـوء مـا 

وٕانمــا هــي وليــدة . ينســب زوًرا ألعضــاء الجماعــات اليهوديــة مــن شــر أزلــي، وتــأمر أبــدي
ة الغربيـة، فهـي التنفصـل ـ الستعمار االستيطاني الغربي، ويمكن فهمها في إطار الحضار ا

نفهــا تهــي حركــة اســتعمارية اســتيطانية إحالليــة، تكاً فــي تاريخهــا ـ عــن الفكــر الغربــي، إذ
  ٧.اإلمبريالية الغربية وتظللها

كما يتضح التشكيك في الحق العربي في القدس من خالل إثارة الشكوك حول صحة 
المفـاهيم  للملسـمين وٕاحـالل ًة◌ً قبلـ ، وصحة األمر اإللهي باتخاذهـا"اإلسراء والمعراج" رواية

والمســـميات اليهوديـــة، محـــل المفـــاهيم والمســـميات اإلســـالمية بـــإحالل حـــائط المبكـــى محـــل 
  ٨. ..حائط البراق ـ مثال ـ،

ودون الخــوض فــي غمــار المفــاهيم الدينيــة والعقيــدة اإلســالمية والعقيــدة اليهوديــة فــإن 
  :بات ذاته ولكن كما يقالإث إلىالحق ساطع كضوء الشمس، واليحتاج النور 
  ٩َويْنِكُر اْلَفمُّ َطْعَم اْلَماِء ِمْن َسَقمِ *** َقْد تُْنِكُر اْلَعْيُن َضْوَء الشَّْمِس ِمْن َرَمِد 

وألن الهجــوم الشــرس علــى اللغــة العربيــة الفصــيحة أمــر بــات خطيــًرا ويســتوجب وقفــة 
العربيـــة،        عربيـــة حاســـمة، لـــيس علـــى مســـتوى الشـــعوب بـــل علـــى مســـتوى األنظمـــة 

إرادة سياسية فاعلة تسعى وراء حمايـة هـذه اللغـة التـي هـي فـي األسـاس  إلىفاألمر يحتاج 
إرادة لغويــة قويــة تســعى وراء رد الهجمــات اللغويــة  إلــى كمــا يحتــاج ١٠.رمــز الهويــة العربيــة

  .علي العربية، وحرب المعتدين بنفس لسانهم

                                                 
  ھـ، ١٤٢٧ل دية ـ مجلة األزھر،عدد ربيع األوالتجانس اليھودي والشخصية اليھو: عبد الوھاب المسيري. د ٧   

  . ٤٨٥صـ 
سمية كمال محمد : عن رسالة الماجستير للباحثة ،١٥ھـ،  ١٤٢٢شوال ) ٤٣٤(الوعي اإلسالمي، العدد مجلة     ٨

: محمد أحمد عويس من جامعة األزھر) موقف االستشراق اإلسرائيلي من العبادات في اإلسالم (وموضوعھا
 رسائل جامعية ـ

  .انظر ـ البردة : البوصيرى     ٩
عبد الكريم . د "٩صـ.م٢٠٠٧مارس  ٣٠جريدة صوت االزھر عدد الجمعة "يةالعبر"وھكذا بعث الصھاينة   ١٠

   .خليفة ـ رئيس مجمع اللغة العربية باألردن ـ ال دولة إال بوجود لغة قومية
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ودفــع الشــبهات  ذلــك ،علــي أســاتذتى  لــذا كــان العمــل فــي ذلــك البحــث بعــدما اقتــرح 
اللغوية التي تطرأ علي أسماء األماكن العربية في إطار البحث اللغـوي المقـارن بينهـا وبـين 
العبرية، من خالل ما ورد منها في أسفار العهد القديم، والعمل وفـق مـا أراه سـليًما بحياديـة 

، والتـي جعلتنـي العالميـة سـاحة األخبـارتامة، كما أنني الحظـت أهميـة ذلـك الموضـوع فـى 
أرى كل العقبات مذللة ومسخرة ـ بتوفيق اهللا عز وجل ـ لخدمة بحثى، والذى سعدت بالعمل 
فيه سعادة بالغة، وأرجو مـن اهللا سـبحانه أن يكـون سـبًبا فـي سـعادتي فـي اآلخـرة وأن يكـون 

  .لنصيرخالًصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه على ذلك قدير وهو نعم المولى ونعم ا


