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 الدين في ارض كنعان

 من هم الكنعانيون؟:

هم شعب سامي عربي، هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى فلسطين في منتصف ألالف الثالث   

قبل امليالد، وبالتالي عرفت ألاراض ي الفلسطينية باسمهم " أرض كنعان", ورد اسمهم في مصادر 

دنا بأكملها مميزوبوتميا واملصرية القديمة باسم" كناخني أو كنياخي". وانت لهم املساهمة والريادة في بناء 

 .ال تزال إلى يومنا شامخة ومحافظة على آثارهم منها نابلس، القدس، أريحا، عكا، يافا

سيدنا ابراهيم الخليل عليه السالم ، واستقّر في " شكيم" نابلس، ثم  (أرض كنعان) إليهاهاجر  

توجه مع انه وتعالى بالانتقل إلى بئر السبع اين ولد له بها إسماعيل عليه السالم، ليأتيه امر هللا سبح
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إسماعيل وأمه إلى مكة املكرمة لبناء قواعد بيت هللا الحرام، ليعود إلى فلسطين، ليرزق بها بإسحاق 

 عليه السالم، الذي هو والد يعقوب عليه السالم الذي هاجر نحو مصر .

من ض آلاشورية، و" بلست"وأرض فلسطين  هي " فلستيا أو فلستو" مثلما وردت ضمن املصادر  

الوثائق املصرية القديمة"، و" إريتس بلشتيم" في التوراة، أما تسمية الفينيقيين فهي منطقة شمال 

 لساحل الكنعاني) بنان وساحل سوريا الشمالي(.

رهم مثلما ورد ذك وقد أثبت فقهاء اللغة واملؤرخون أن الاسم العرقي " فينيقيون" مشتق من مادة يونانية

"، ولها مدلوالن شجرة ولون،  Phoinixيسا". ويبدو أن الاسم مشتقا من لفظة" ضمن " الالياذة والاود

 وهما النخلة والارجوان.

 لتفاصيل اكثر: ينظر  أطلس ألاديان ) املرجع السابق ذكره في املحاضرة السابقة(

راجعة موملعرفة املعتقد الديني بأرض كنعان والتطورات الحضارية التي عرفتها املنطقة، من الضروري 

 مجموعة من املصادر  ألادبية القديمة و أخرى املادية) آلاثار( نختصرها فيما يلي:

 رسالة مختلفة ألاغراض. 283: رسائل ُسطرت باألكادية، بلغ عددها رسائل تل العمارنة-1

الساحل السوري شمال الالذقية، والُرقم الطينية الدينية تقع على أرشيف أوغاريت) رأس الشمراء(:-3

ألادبية وامليثولوجية امللحمية قد كتبت بالكتابة املسمارية، منها على سبيل الذكر ال الحصر إشارة 

مضمونها أن جماعة ألاوجاريتيين أساءت ملعبود مدينة صيدا، وانتهكت حرمات قدس ألاقداس، كما 

 أساءت إلى الصورة إلالهية. والامثلة عديدة

الفرعون لدى ملك ُجبيل، وكتبت القصة بالخط : هو نص مصري ملبعوث مخطوط أونمون -2

، ويذكر صاحب الرحلة مدن الهيروغليفي على ورق البردي، وهي محفوظة بمتحف " بوشكين بموسكو"

الساحل السوري الفلسطيني، ويمكن استخالص محطات لطلب العون من الفرعون ساجدين مبتهلين 

 له.

يا وضريبيا على سكان الساحل السوري : فرض ملوك آشور ضغطا سياسالحوليات آلاشورية-4

 الفلسطيني) الفينيقي(، غير أن هذه الحوليات لم تهمل الجانب الديني منها ما نرد مقتطفا منه:

ق م( يثبت خضوع املدن الفينيقية لدفع الضريبة : "  1701-1114سنوات  تجلثبليزرمقطع من حوليات 

الالهين العظيمين الذين أدين لهما  أددو أنو  أتيت جبل لبنان وقطعت شجر ألارز، وأخذتها ملعبد

 . والامثلة عديدة تعرفنا باملعبودات الفينيقية.بالوالء...." (
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 : فيه إشارات عن الديانة الكنعانية من معبودات، ومعابد، وشعائر.شواهد الكتاب املقدس-5

ق م" الذي تعرف  5القرن  –من جملتها " مصدر هيرودوتوس"  املصادر الكالسيكية) الاغريقية(: -1

 .على الفينيقيين وعلى أقداسهم

أعدادها كثيرة بمدن الساحل السوري الفلسطيني، ومدن سواحل البحر املتوسطي، تعددت النقوش:  -7

، م1881مضامينها وانواعها ومكوناتها، مهي محفوظة في " سجل النقوش السامية" املنجزة ابتداء من 

 والطقوس واملعتقد الفينيقي. وضمنها يجد الباحث الشعائر 

يقصد بها العمارة الدينية )املعابد( والجنائزية) املدافن(، والاثاث الجنائزي، البقايا ألاثرية: -8

 ، التي نجدها باملواقع الاثرية، أو محفوظة باملتاحف.والايكونوغرافيا

على كل طالب أن يبحث عن مثال باملصادر املذكورة أعاله يخص املعتقد الفينيقي، على مالحظة: 

 أن يسلم فيما بعد.  


