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في الموجودة )١صورة رقم (عمال الفسیفسائیةمیز األأوشھر أمن )١(تعد خریطة مادبا
ام بھا القساوسة عندما عمال الحفر التي قأاكتشافھا من خالل  تمھذه المدینة ف

وعند الحفر مقابر لموتاھم،نزلم،یسة قدیمة لبناء كنیسة جدیدة لھمطالل كنأاستخدموا 
والتي ترجع )٢(كشف عن ھذه الخریطة التي وجدت داخل كنیسة القدیس جوارجیوس

  .الفترة البیزنطیة ىلإ
 ١٥.٧٥نفذت خریطة مادبا على جزء من أرضیة الكنیسة، وُتقدر أبعادھا بنحو 

فلسطین ا لھا وتظھر فیھا مواقع في ، وتشكل مدینة القدس مركزً طوالً  ٥.٦٠ا عرضً 
قدمت ھذه الخریطة معلومات عن الطبیعة والجبال ردن وسوریا ولبنان ومصر،واأل

  .)٣(واألنھار، والبحار، وكذلك عن النقل البحري والصید والزراعة وغیرھا
ن الصغرى من خالل مباني كما ظھرت بعض المباني الرئیسیة للمدن فصورت المد

مة على اھمنشآت لتمكن من تحدید مواقع كما ،و من خالل شوارع معمدةأمعماریة 
الخریطة، مثل كنیسة القیامة بالقدس، وسجن النبي یحیى في سبسطیة، ومواقع 

من المباني  وغیرھا ماكن االستشفائیةواأل رومانیة في قیساریة وبئر یعقوب في نابلس
  .خرىاأل

                                                        
 مساعد بقسم اآلثار الیونانیة الرومانیة بكلیة اآلداب جامعة االسكندریةأستاذ. 
ة  ىھ)١( ي مرت بعصور مختلف ة الت دة القدیم ا البل ھ بقای ي باطن ي ف بلدة بنیت فوق تل صناعي یخف

ة  ة نموذجی دة  ریفی ا بل ان منھ ود من مصر جعل الروم ذكرت مدبا في التوراه في عھد خروج الیھ
رمثل جرش فزینوا شوارعھا باأل اه كبی رك می ة  عمدة وانشأوا فیھا الھیاكل الرائعة والمباني العامة وب

الون  اھد الرح ي ش ر البیزنط ى العص ا حت تمر ازدھارھ رن آواس ي الق بالد ف دما زاروا ال ا عن ثارھ
دما ھاجر  ار انطمست بسرعة عن ذه االث ام إالتاسع عشر ولكن ھ ة مسیحیة من الكرك ع ا جالی لیھ

ن  ١٨٨٠ رء م اھد الم ذا ال یش ة آوھك دة الرومانی ار البل اء والتإث وش الفسیفس دة ونق ة واح ي ال برك
  . تمثل الخارطة

  .٦٦ ـ، ص١٩٦٩ولى، ردن، الطبعة األثار األآالنكستر ھاردنج، 
  .١٨٨ ـول، صالموسوعةالتاریخیة الجغرافیة،الجزء األ)٢(
ین "رضوى رمضان مصطفى الشبراوي، )٣( ا ب وادي األردن فیم ا ب ة مادب دراسة الفسیفساء بمدین

ر یالدالق د الم ابع بع امس والس تیر"نبن الخ الة ماجس كندریة، رس ة االس ورة جامع ر منش         ، ٢٠١٠غی
  .٦٥صـ 
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بخریطة كثر األولكن كان االھتمام ،باحثین لدراسة ھذا الفسیفساء ككللم یتعرض ال
ولذلك ،العدید من المباني حد بدراسةأسة بكنیسة القدیس جورج ولم یھتم المواقع المقد

 من خالاللطرزوجودة على الخریطة ماكن االستشفائیة الماسة األیھتم ھذا البحث بدر
  .بمصربو مینا أفساء مدبا مقارنة بكنیسة القدیس المصورة على فسیالمعماریة 

تمیز كل مكان عن لى المكان المناخي المناسب لعالجھ فالمریض إنقل االستشفاء ھو 
العالج من  و نوع المرض نفسھ فترتب علیھ أ خر سواء في  طریقة العالج اآل
ولعل  مراضالعصبیة أو الجلدیة أو غیرھا من األمراض األمراض المختلفة سواء األ

ن ھیرودوت شاد بذلك كل مق العالج ھو العالج بالماء ولقد أشھر طرمن أ
 .)٤(وابقراط

ستحمام یق االالعالج بالمیاه ھو مصطلح شائع لمجموعة من العالجات سواء عن طر
الینابیع  فبالنسبة لالستحمام فیتم فیھ استحمام الشخص داخلو عن طریق الشرب أ

استخدام المیاه المعدنیة  لىذات درجات الحرارة المختلفة باإلضافة إ یةالعالجیة الطب
ا عن طریق میاه الینابیع مأما بالنسبة لشرب الماء فیكون إ.طریق میاه البحرو عن أ

  . باراآلو عن طریق العذبة أ
في  ماكن استشفائیة سواء نفذھاأحدد الفنان وصور على فسیفساء خریطة مدبا خمس

  .تنوعةو من خالل مباني معماریة لھا طرز مشكل نقوش أ
 Tall el-Hammam)تل اماتا()٥(ماتوسأ

 )في الجنوب الغربي لبیسان (ردنافة الشمالیة العلویة فوق نھر األبالقرب من الح یقع
اشتھر ھذا یوجد في ھذا التل ینبوعین ولقد ،وھو ما یعرف بتل الحمام)٢رقم  صورة(

فازدھر .ھمیتھ الدینیةكما كانت لھ أ،)٦(التل كمكان استشفائي خالل العصر البیزنطي
ا ویتمتع بكمیات وفیرة من ا حصنیً وذلك بسبب كونھ موقعً على مر العصور التاریخیة 

  .المیاه
لمدینة صورت ھذه افھمیتھا الخریطة بمثابة مقیاسا ألیعتبر وجود مثل ذلك التل على 

  ). ٣صورة رقم (سود على خلفیة بیضاء من خالل نقش باللون األ مدبا خریطةعلى 
  
  
  
  

                                                        
)4(  http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/discussion/020discuss.html. 

سطوري اشتھرت عبادة ماتوس ھو ملك اسطوري صدیق للملك كینورس لھ قبرص األأ) ٥(
  .فرودیت في اماتوس كما اشتھرت في قبرصأ

Aupert, p., 1997, “Amathus during the first Iron Age”, BASOR, vol308,pp19:23 
  Dr. Steven Collinsجریت حفائر لموسمین وتمت ھذه الحفائر تحت اشرافأ) ٦(

http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/discussion/020discuss.html.
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  Ain sultan)٧(عمقام القدیس الیش
صور ،ي جرشفردن یقع شھر ینابیع األأوھو من )٨(باسم عین سلطان وھو المعروف

مبنى لھ جدار واحد ینتھي شكل  فيعلى الخریطة )٤صورة رقم (المبنى 
ویأخذ شكل  حمرسقف باللون األ یوجد بوابة واحدة كماالمبنى لھ ،رجینبب

  .)٩(الیشعن ھذا المبنى ھو كنیسةأوعلى ما یبدوالصلیب،
سفل البرج الجنوبي تجاه جرش واشتھر ھذا النبع بماؤه أكما یوجد نبع مائي یجري 

ر في كما یظھ. )١٠(ا استشفائیاالدافئ الذي وضع فیھ النبي الیشع الملح لیصبح ماءً 
  .حمر ربما یكون بلحالمنظر نخیل مثمر باللون األ

  
  
  

                                                        
الیشع ھو خلیفة و Ἐλισσαῖος ،Ἐλισαιέوفي الیونانیة  ھو اسم  عبراني معناه الخالص) ٧(

  .ید من المعجزات التي ذكرت في العھد القدیمردن كان لھ العدقام في وادي األأیلیا وقد إالنبي 
  .١٢٣ ـص ،١٩٩١معجم الحضارات السامیة، ھنري عبودي،

وقد . وكان ینتسب إلى أسرة ثریة، ألن حقل أبیھ كان یستلزم أثني عشر زوًجا من الثیران لحرثھ
وجده إیلیا یحرث فدعاه للعمل النبوي إذ طرح رداءه علیھ وعندما ذھب إیلیا إلى ما وراء األردن 

نشطر وعبر لیشع رداء إیلیا وضرب بالرداء میاه األردن فانفلق األردن واالُینقل إلى السماء ذھب 
  .الیشع إلى الجانب الغربي من النھر

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/01_A/A_377.html 

على . البحر المیت، على بعد عشرة كیلومترات شمال وادي األردنفي سھل  تل السطانیقع )٨(
وبتاریخھ الذي یعود إلى . مترا تحت سطح البحر یعتبر أخفض بقعة على وجھ األرض ٢٥٠عمق 

ً  ٢١یرتفع تل السلطان . العصر الحجري الحدیث یمثل تل السلطان أقدم مدینة مأھولة في العالم مترا
ویقع بالقرب من نبع . ھكتارات ٥إلى حوالي  رض المحیطة بھ، وتصل مساحتھعن مستوى األ

عین السلطان، وھو نبع ماء فوار على مدار العام، وفي وسط منطقة زراعیة خصبة ذات تربة 
ً ومعتدل شتاءً    .طمیة ومناخ شبھ استوائي حار صیفا

وذكر في المصادر التاریخیة والدینیة، وظھر اسم أریحا . القدیمة بأریحایعرف موقع تل السلطان 
ً على ختم من أواسط األلف الثاني قبل المیالد   .مؤخرا

تكثر حدائق الموز والبرتقال الموجودة باریحا والتى تسقى من عین السلطان التي تعرف بغزارة 
لبلة وھي واحة نضرة في منطقة قاحلة جرداء ولكن انجذب میاھھا وتبع في الشمال الغربي من ا

  . إلیھا السكان
  .١٧٠، ١٦٩ ص المرجع السابق،النكستر ھاردنج،

  لقد ذكرھا ثیودوسیوس وكانت قریبة من جرش وكذلك من نبع الیشع )٩(
Tsafrir, Y., 1986, “The Maps used by Theodosius. On the Piligrim Maps of the Holy 
Land and Jerusalem in the Sixth Century C.E”, DOP, P. 137. 

  
)10( Mathews, S., 1898, “In Elijah’s Country”, BW,Vol.12, No.3,P.163. 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-
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  HammamatMain)١١()ماعین( Baaruحمامات بارو
فوق )١٢(ماعینوادي زرقاء  اسمنحدار یطلق علیھ ضیق شدید اإلتقع باراس في واد 
                 على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر المیت  Macherusمدینة ماكیروس 

  .)١٣()لما ذكره جوزیفوس(
من مجموعة من البرك الصغیرة والكبیرة ذات الحرارة المختلفة ففي  الجرف یتكون

وفي ،)نھ یمكن سلق البیض في ھذه المیاهأقال نھ یُ ألدرجة (بعضھا تشتد الحرارة 
  .)١٤(خر تعتدل الحرارة بحیث یستطیع االسترخاء فیھا بصورة مریحةالبعض اآل

ولقد كانت ،كبر البركأاقط المیاه الحارة التي تنصب في برز المشاھد ھو مسأومن 
ثار قدیمة أىآوعلى الرغم من عدم وجود خذ شھرة عالیة في عھد الرومانأھذه الینابیع ت

نھ كان یذھب من أفیذكر ن ھذه الینابیع تحدث عنھا ھیردوس الكبیر أال إحولھا 
  .)١٦(التى كان یعاني منھا)١٥(مراض المختلفةلى الجنوب كي یعالج من األإقصره 
فعندما كان Midrashمیدراش منطقة تتعلق بھذه الینابیع ذكرت عند سطورة ألدینا 

ن وضع یعقوب أردن وبمجرد لى األإEsauوعیسقبل اخیھ ا مطارد من یعقوب سائرً 
لى بارا إبر بسھولة ثم ذھب بعد ذلك یعقوب عصاه في میاه النھر انقسم وع

Bar’arah  والتي تتشابھ مع ینابیع المیاه الساخنة الموجودة في تیبریاسTiberias 
یعقوب في  ةلى وفاإدى أوقام بمحاصرة المكان مما ،عیسوالحقھ ثم واستحم ھناك 

في الینابیع الباردة حیث ولم یفتح لھ الرب الطریق لیھرب ،ھذه الینابیع الساخنة
  . )١٧(ذھب

عندما مررت "لى یعقوب قائالً إ )السید المسیح(شار النبي أوبفضل ھذه المعجزات 
كون معك وعندما تسیر في النار ال تحترق وال تتوھج النار أخالل تلك الینابیع س

 " فوقك
تتمیز باراس بوجود نباتات بھا تحمل نفس االسم والذي اشتق منھ نفس اسم المدینة 

  .مثل المصباح وكان ھذا النبات یشبھ في لونھ لون اللھب الذي یضئ لیالً 

                                                        
  ٧١النكستر ھاردنج، المرجع السابق، صـ )  ١١(

)12(  Donner ,H.,1984, “Transjordan and Egypt on the Mosaic Map of Madaba”, ADAJ, Vol 
28, P.249 

)13(  Josephus, Jewish War I, 657 – 659; Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 169 – 176 
)14(  Josephus, Jewish War,  VII, 177 – 184, 3 
)15(  Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 166 – 170, 5; Josephus, Jewish War, I, 652 – 656 
)16( Weber, T., “Thermal Spring, Medical Supply and Healing Cults in Roman-Byzantine 

Jordan”, SHAJ, Vol6, P333 
  .٤- ١، اآلیات  ٢٧سفر التكوین،اصحاح  )١٧(
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تربط بین تلین ناتئین یبرز من صخرة )  محاط بصخور(یالحظ وجود كھف كما 
ا كما یتمیز خر ینبوع ساخن جدً اآل وع میاه باردة بینما یتدفق منحدھم ینبأویتدفق من 

  .)١٨(بأحتوائھ على الكبریت والشبة
مراض األویتضمن الحمام ھذه الینابیع التي تستخدم میاھھا كعالج ضد العدید من 

رواح الشریرة من كما استخدمت ھذه الینابیع لطرد األ عصابوكذلك لتقویة األ
  .)١٩(رواحشخاص الذین قد مستھم تلك األاأل

مائي تقع ھذه الینابیع على الخریطة شمال شرق حمامات كالیرو ویمر ببارو مجرى 
الرغم  على ،لى البحر ویتفق ذلك مع ما ورد ذكره في النقشإینحدر من خالل الجبال 

حیث  Baarouنھ من الممكن تعریفھا باالسم القدیم بارو إول حرفین مفقودین فأن أمن 
من الینابیع الساخنة  ا بالقربلى قریة كبیرة جدً إلى نھر صغیر یصل إشار یوسیبوس أ

بیض یتداخل أعلى الخریطة بنقش ھذه الحمامات ظھرت ولقد ،)٢٠(رابیاألباراس في 
  .)٢١(لى البحر المیتإالجبل مع فرع مائي حیث یتدفق من 

منتصف ذلك نھ كان ال یوجد منازل تم بناؤھا في أننا نستنتج بأا لما سبق فكیدً أوت
قي فصول ان بأحیث  الشتاء في فصل فقط كواخ استخدمت أالوادي لكن كانت تبنى 

  .السنة كانت تنتشر الحشرات والحرارة المرتفعة
وقد جاء   KefarBaruفي قریة تسمى كفر بارو ) انشر حدیثً (كما یوجد عقد بیع منزل 

نة في حمامات خالمیاه السانھا فوق ینابیع أیة بذكر بارو في العقد وتم وصف القر
  .كم عن ماكریوس ٥عین والتي تبعد ما

كمكان بجوار ماكیریوس وكذلك )٢٢(ورد ذكر ینابیع بارو عند كل من جوزیفوس
ومرة بالقرب من ) ماعین(یوسیبیوس مرتین كونھا تقع بالقرب من قریة بیالمیون 

بتلك قلیم مدبا ویفسر ذلك االھتمام المحلي إكما ورد الذكر في  Caraiathaكارایاثا 
كمكان مھجور بھ ینابیع ساخنة  PetrusIberusیبیروس إكما ذكرھم بیتروس  ،الینابیع

  .)٢٣(ا تستخدم لالستشفاء واالسم المتعارف ھو عین زرقاءجدً 
  )Zaraزارا (Calliroeحمامات كالیرویھ

كما تقع بین وادي زرقاء ماعین على الضفة الشرقیة للبحر المیتحمامات كالیرویھ تقع 
في كونھا  اشتھرت Zara)٢٥(ن باسم حمام زاراوھي معروفة اآل،)٢٤(ووادي الموجب

                                                        
)18(  Josephus, Jewish War, VII, 177 – 184, 3; 18Josephus, Jewish War, VII,180 – 189. 
)19( Pliny, Hist Nat, XXVIII, 23. 
)20( Eusebius, Onomasticon, 44: 22; 112: 117. 
)21(  Pliny, Nat Hist, V, 16; Ptolemy, Geogr, V, 16. 
)22(  Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 166 – 170, 5. 
)23(  Clamer, Christa, The Hot Springs of Kallirhoe and Baarou, 2002, p.4 
)24(  Donner, Op.cit,P39-40 
)25( Piccirillp, Michele, 1997: 199 
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التي كانت تستخدم )٢٦(ا بالمیاه العذبةیضً أنھا تمتعت أحمامات استشفائیة كما 
  .ینبوع مائي یتكون من درجات حرارة متفاوتة ٦٠كثر من أوبھا للشرب

سود على خلفیة بیضاء على باللون األعلى خریطة مدبا في شكل نقش الحمام صور 
المنظر ،)٦صورة رقم (سود للبحر المیت الذي حدد باللون األ الشاطئ الشرقي

 صفرخضر الفاتح واألسود ونفذت باللون األحدھا الفنان باللون األیصور ثالث مبان 
یر خر غآمن البحر المیت ثم یلیھ مبنى  ھلیإعن مسبح دائري تتدفق المیاه  عبارة

خر آثم یلیھ مبنى ) ربما تكون نافورة(دائریة  ةمعروف ولكن تظھر فیھ شكل لحنی
ا المبنى كخزان للمیاه لى البحر المیت ربما استخدم ھذإتتدفق میاھھ من الجبل 

  .الباردة
لمنظر یوجد في اكما ،)٢٧(ان ولكنھا مدمرة تمامً حتى اآلال زالت ھذه المباني قائمة 
مناخھا الصحراوي الذي ساعدھا ن یوضح أراد الفنان أاثنان من شجر النخیل ربما 

 .)٢٨(شجار النخیل والنباتات العطریةأنتاج إفي 
نھا بمثابة منتجع صحي مما جعلھا تحظى بشھرة عالیة خاصة في أعرفت كالیرویھ ب

  .)٢٩(یامھ في ھذا الحمامأواخر أالذي قضى  تعھد ھیرود
الساخنة قبل  كالیوریھ عینابیلزیارتھ لعظم صف جوزیفوس زیارة الملك ھیرود األو

خذ حمامات دافئة حیث تصب شالالت أردن لیاألنھر الملك عبرفم .ق ٤وفاتھ عام 
  .)٣٠(م میاھھا في الشربالتي كانت تستخدAsphaltitisصغیرة في بحیرة استیفالتیتیس 

خر جنوبي یمتد كل منھما حدھما شمالي واآلألى قسمین إقة الزارا طتقسیم منقد تم 
حافة متسعة من حوالي واحد ونصف كم بمحاذاه الشاطئ وتنفصل عن بعضھما ب

لى البحیرة ویحد منتصف الحمامات الرومانیة المبكرة الجزء إیصل ) منحدر(خندق 
بمصطبة مرتفعة في الجزء  مزودةخذ شكل نصف دائري ألشمالي من الواحة والتي تا

وي الجزء ویحت Moabلى جبل مواب إالتي تصل ھا من الخلف الجبال دویح،يالداخل
سطح منخفضة أئ نجد طكلما اقتربنا من الشابینما ،ینبوع دائم ٤٠الداخلي على 

  .محاطة بالحصى وتنحدر بشكل ملحوظ تجاه البحر
وجد في ن تكون قد امتدت حول منطقة الشاطئ وكان یأتلك الحمامات الساخنة یجب 
لیھا إعمدة یؤدي أو مرسى وصاالت مزودة بصفوف أالجزء الغربي میناء صغیر 

                                                        
)26( Josephus, Jewish War I, 657 – 659; Antiquities, XVII, 169 – 176  
)27( Donner, 1992, Op.cit., pp.39:40 
)28( Clamer, 1999, Op.cit., P. 223 
)29( Donner, H., 1963, “Kallirrhoe, das Sanatorium Herdes, des Groben, “ZDPV, Vol79, 

PP59:89. 
-Clamer,C.,1999,”The Hot Spring of Kallirrhoe and Baarou”,Michele Piccirillo,Eugenio 
Alliata(Edit.,),in :The Madaba Map Centenary 1897-1997:Traviling through the Byzantine 
Proceeding of Umayyed Period the International Conference Held in Amman 7-9 April 
1997, Jerusalem, P.221 

)30(  Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 170 – 174 
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خرى أمباني الحمامات الدافئة ومباني  درجات متسعة تمتد من المیناء وتصل حتى
  .لى البحرإتصل 

ردنیة والتي قام بھا كل من سعد ثار األوقد تمت حفائر من قبل وزارة اآل
 )و حوضأ(ومحمد وھیب عن وجود مبنى ذو طراز مركب كما وجد حمام ،الحدیدي

منطقة الرابعة ویطلق على ھذه ضخمة بارزة على سفح بارز في ال بین صخرة
عمال الحفائر على ثار ألآحیث یوجد الحمام ومازال یوجد  ElMedsالحجرة المیدیس 

و أنھ یوجد حوض أDonnerو دونر  Abelالجانب الشرقي ھذا وقد الحظ كل من ابل 
ومخزن میاه على الجانب ،لمیاه الساخنة على الجانب الشرقينافورة ومدخل قناه ل

  .)٣١(الغربي
تعتبر كالیرویھ حلقة الوصل بین مبنى ھیرود في جرش وقصر ماكیریوس 

Machaerus  ولقد تم بناء الحمامات ،و مرسىأولقد زودت بمیناء صغیر
ع المیاه الساخنة في شاطئ البحر حیث تتدفق ینابیالتسلیة بالقرب من ومراكز،الساخنة

المرضى الزائرین  حیث یستطیعلى تلك الینابیع بسھولة إویتم الدخول ،البحر المیت
لقرب سطح السفلیة والواحة باذا وتقع الفیالت والمزارع على األھ،الدخول بالقارب

تزرع بھا  رض ملكیة صغیرةأرض زراعیة وأمن مجاري المیاه ویحیط بھا 
یرادات إب، ربما یوجد بتلك الواحة ضیعة ملكیة والتي تعود شجار والخضرواتاأل

وتتمتع تلك الضیعة بكمیة وفیرة من المیاه والمزروعات كما تتمتع ،مھمة للملك
  .تشتھر بمالئمتھا لزراعة النخیل والنباتات العطریة وبطقس استوائي 

ُ  ٣٠٠مرور حوالي ما یقرب من  بعد ید تأھیل المنطقة مرة أخرى بالسكان في ععام أ
عض البقابا ثریة كوجود بسفر عن وجود بعض المكتشفات األبعض أجزائھا مما أ

في حالة سیئة من الحفظ  ي وھىلى بدایات العصر البیزنطالمعماریة التي ترجع إ
القرن  لى عمالت وبعض اللقى الفخاریة التي تؤرخ بالنصف الثاني منباإلضافة إ

  .)٧صورة رقم (والخامس المیالدي  الرابع
كثر مما كان علیھ في الفترة بدایة العصر البیزنطي أ ولقد استغلت ھذه المنظقة في

نھ بعد ویبدو أ ،لمزارع والتجارة عبر البحر المیتالرومانیة وربما ارتبط بھا بعض ا
عدا القلیل خرى فیما ھذا المكان ولم یعاد بناؤه مرة أ القرن الخامس المیالدي قد ھجر

  .من مالجئ البدو التي استخدمت في مواسم الزراعة والحصاد
العصر  ألول مرة في، التي بنیت الفیالتالقدیمةو)٣٢(ثاراآلقد كشفعلماء اآلثارالعدید من 

  .م٧٠تم تدمیرالموقععلى ما یبدو فیالثورة الیھودیةفي ثمالروماني 
                                                        

)31(  H. Donner, The Mosaic Map of Madaba, Kok Pharos, Kampen, 1992, p.19 – 25 
الذي Tristramجاء بعض الدارسین وسجلوا البقایا االثریة بالقرب من الشاطئ ماعدا ترسترام  )٣٢(

ذه ١٨٧٢عام  غامر ونزل إلى الجزء الشرقي في ارب ویتضمن ھ م أما بقیة الدارسین فقد جاءوا بالق
اني د األلم ة المعھ ة مجموع  DeutscheEvangelische Institut Fur Altertums for.المجموع

Schung  التي أعادت استكشاف وتسجیل البقایا اآلثریة م١٩٦٥م وعام ١٩٦١في عام.  
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 )عین سارة( )٣٣(میوماس
تزرع یث یوجد وادي مزود بحمام وحدائق ح)٣٤(الكركو شمال غرب أتقع في غرب 

نھ أومما ال شك فیھ ،خرىأبھا فواكھ ممتازة مثل المشمش والرمان والكمثرى وفواكھ 
روي تلك كرك حیث یوجد ینبوع عین سارة الذي بدوره یلى وادي الإیشیر 
  . وجود بقایا لھذا الحمام حظوولقد ل،الحدائق

لكن الشالالت الصغیرة لھذا الینبوع ھھ ساخنة ینبوع میالم یكن ینبوع میاه عین سارة 
  .تمدنا بصھریج میاه جید یمكن استخدامھ في احتفال مایوس

  احتفال میوماس
رامیة طلق علیھ في اآلأاالحتفال في غزة حیث یوجد میناء عرفت بدایة نشأة ھذا 

  .)٣٥(ویعتبر ھذا المیناء بمثابة مكان جید لمیاه االحتفال Maiumaمایوما 
فھو ا في اللیل على ضوء شعلة ھو احتفال متطرفحیث احتفال الرجال والنساء سویً ف

 لھكل من اإل قیم على شرفأكما)٣٦(ماكن متعددةأبأحتفاالت المیاه التي تقام في  یرتبط
 ٣٠عوام ویستمر لمدة أیعقد كل ثالثة وھذا االحتفال فرودیت ـأواآللھةدیونیسوس 

  .في اللیل بھ ا ویعقد االحتفالیومً 
ولیمبیة بما لعاب األعاد فیھ األأا الذي مبراطور كومودوس قرارً صدر اإلأولقد 
  .س احتفاالت میوماسلى طقإھ من احتفاالت والتي یعود دخلھا تحتوی

نھ كانت ھناك محاولة لتحریم ھذا النوع من االحتفاالت ولم أLiviaولقد ذكر لیفیا 
من خالل ما ورد لدى جولیان ا تنجح ھذه المحاولة ویبدو ذلك واضحً 

 .)٣٧(JuliantheApostateالمرتد
ومعناھا المنزل الجماعي Betmarzeh)٣٨(في الكتاب المقدس بـ میوماس عرفتكما 
 ،مدخالنما یشبھ البرجان ولھما  یحیط بھا )٣٩(لھ قبة بیضاء مبنىعبارة عن فھو 

 تدفق مائي سفل فیظھر في األ حمام للمدینة ھذا المبنى ھو ن یكونأومن المحتمل 
باللون النقش نفذ ،حولھ قلیلةالنباتات سود كما تظھر بعض الصفر واألباللون األ

  .) ٨صورة رقم ( سود على خلفیة بیضاءاأل

                                                        
  .و ناديأي منزل لجماعة أطلق علیھا كذلك بیتومارسیاس أ)٣٣(
  .م١٣٢١كما ورد في كتاب الجغرافیا البو فیضا في عام  )٣٤(
  .احتفال في فلسطین ١٣انھ یوجد Avi- Yonahذكر افي یونا )٣٥(
اتین  ویؤكد صحة ذلك ما وجد في جرش في القرن السادس )٣٦( اه بیرك یالدي في صھاریج می الم

Birkatein  ة جرش ٢التي تبعد ى .كم شمال مدین د یرجع ال د احیط بالصھریجین رواق معم ذا وق ھ
  )  م٢١١ -٢٠٩(عھد االمبراطور جیتا 

)37( http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013_0_13058.html 
ً حا Marzehشھدت )٣٨( وعبروا عنھ Maiomasا من قبل السوریین كما كون الیونانیین متطرفً  تفاال

  .راقیةبوسیلة 
  Karakmobaیوجد عند سفح جبل كاراكموبا ) ٣٩(

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013_0_13058.html
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یتمتع بالمیاه رفیھي یحیط بھ حدائق الرمان كما )٤٠(اشتھرت كحمام استشفائي
العادة باستحمام الرجال وكذلك باالحتفاالت المائیة التي تتم فیھ حیث جرت ،الباردة

  .)٤١(ا في ضوء اللیلوالنساء معً 
نیابة عن وزارة المالیة القومیة  E.Shenhavبواسطة  ثریة عن بعض البقابا األتم الكشف

وركسترا كان یتكون من األ لم یتم الكشف عن موقع المسرح الروماني الذى(لیھودیة ا
  ).وصفوف المشاھدین والقباب

رضیات من أحواض مدرجة مزودة بأبذلك  ابیضاوي مكونً الخذ كل ما سبق الشكل أی
  .ماكن المقدسةسیفساء ونافورات وفندق لزائري األالف

والتي تعد عامة المباني وكذلك بعض المخازن ومیادین للمواطنین  تم الكشف عنكما 
ن بعض أالمكان كما ھذا ثناء االحتفال بتلك الینابیع التي یتكون منھا أبمثابة صرح 

خر من ریة على الجانب اآلحواض النصف دائاالحتفاالت تحدث في األھذه 
لى إضافة عالم باإلت الصالة باألبالفسیفساء كما زین زین الحوض،ولقد المسرح
  .صفوف وطرق ضیقة وجود 

یوجد كما لیھا الالعبینإمناصب التي توصل لعاب واللى اتجاھات میاه األإویشیر ذلك 
في عھد فالفیوس "حدھم مكتمل یمكن قراءتھ أرضیة الحوض أنقشان على 

مال تم في عھده استك الذيشراف وھو من القناصل األ)٤٢(ماركیانوس ابن انتیباتریس
لعاب المائیة ظلت األ نأومن الواضح ،"ساسجبال المحاجر حیث استكمال األ

  .بدایة الفترة البیزنطیةفي مستمرة 
  )٤٣(بو میناأ

عاش في نھایة القرن الثالث وبدایة الرابع )  ٩صورة رقم ()٤٤(ھو قدیس مصري
على بعد حوالي ولد القدیس مینا في منطقة مریوط ،ولد واستشھد في مصر،المیالدي

ا مً ھما ا ومركزً ا مقدسً صبح مكانً أوبعد دفنھ فیھا ،سكندریةكم جنوب غرب اإل ٥٦
  .لزیارة المسیحیین حیث اشتھر بالقدرة على الشفاء

                                                        
  .یذكر تنھ یوجد ینبوع اغتسلت سیدة ھناك فرزقت بحمل)٤٠(
  .٨٦ -٨٥رضوى رمضان مصطفى الشبراوي ،المرجع السابق، صـ )٤١(
  .ربما یكون انتیباتریس ھو حاكم قیصریة في القرن الرابع المیالدي)٤٢(
دي حدى الجنود أاختلطت قصتھ بقصص )٤٣( ذا الجن ربما كان یحمل نفس اسم الشھید، استشھد ھ

  .سیا الصغرىآفي فرجینیا ب
یالدي طبقا للسیرة التقلیدیة عن القدیس والتي كتبت أل)٤٤( امن الم ي أول مرة في القرن الث د ف ھ ول ن

ن  وین موسرین م ھ الب ري وأفریجی م أصل مص طھاد إنض د اض ن بع ر م اني وف یش الروم ى الج ل
ین فحیین دقلیدیانوس للمسی ھ عاد و٣٠٥ -م٢٨٥یما ب ت وانتھى أم ولكن ي نفس الوق ن مسیحیتھ ف عل

ھ لكن عدد من أمر بقطع رأسھ واأل ان حرق ي أراد الروم اذ جسده واصطحب إنصدقائھ نجحوا ف ق
ث أ ین حی ھ الجمل ط فی ذي رب وا الجسد ال ود وترك رق الجن م تف ین ث ى جمل م عل ن أصدقائھ رفاتھ معھ

ت  .خرى فدفن الجسد في ھذه المنطقةأا مرة ن یسیرً أبوا أالجملین  م بنی في سرداب تحت األرض  ث
  .ةكنیسھ فوق المقبر
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في ھذه المنطقة حول قبر القدیس والكنائس )٤٥(معجزاتبعد استشھاده حدثت عدة 
ماكن أو،قامت مدینة كاملة حولھ بھا خدماتنھ ألدرجة )٤٦(المختلفة التي بنیت عنده

م لى بالدھإالمكان كانوا یعودوا ن زائري ھذا أوغیرھا كما ،قامة وحمامات عامةلإل
ا للقدیس على واني رسمً األوكانت تحمل ھذه ،و زیتأحاملین قنینات بھا میاه مقدسة 

ناء فنجد اسم خر لإلما على الوجھ اآلأھیھا وھو مصور بین جملین راكعین حد وجأ

                                                        
  معجزات اكتشاف القبر)٤٥(
  جربشفاء الخروف األ-١

ن نزل فى بركة ماء بجوار أجرب فحدث أغنام لدیھ خروف أكان بالقرب من قبر القدیس راعى 
القبر فتمرغ فى التراب فبرأ فى الحال فلما رأى الراعى ذلك كان یأخذ من تراب ذلك المكان 

وطبقھا على  ةو بھ مرض ثم استخدم تلك الطریقأجرب أى خروف أویخلطھ بالماء ثم یضعھ على 
مسامع الملك بالقسطنطینیة، لى إالبشر؛ فینالون الشفاء حتى انتشر ھذا األمر حتى وصل ھذا الخبر 

خذت من التراب وبللتھ ألى ھذا المكان وإام،فأرسلھا الملك زوكان الملك لھ ابنھ وحیده مصابھ بالج
ن أبالماء ووضعتھ على جسدھا وباتت فى ھذا المكان وظھر لھا القدیس مینا  فى الحلم وقال لھا 

صباح ووجدت نفسھا قد عوفیت من وعندما استیقظت فى ال. تحفر فى ھذا المكان وستجد قبره 
لى ابیھا لتخبره ما حدث فأمر إمرضھا  ثم قامت بحفر المكان فعثرت على جسد القدیس فأرسلت 

  .ببناء كنیسھ فوق قبر القدیس
  منوفیة –السیده العزراء مریم بالبتانون سنكسار مخطوط محفوظ بكنیسة 

  .١٤٥،١٤٦ص
 بحیرة–مریم بالضھریة  سنكسار مخطوط محفوظ بكنیسة السیده العزراء  
  شفاء الطفل الكسیح-٢

ذا بھ إو ةلى خارج القریإا القدیس صبى كسیح منذ والدتھ زحف یومً  رمن قب ةالقریب ةكان فى القری
لى إلیھ وكان ھو مكان قبر القدیس وھناك استند الصبى إستمر فى زحفھ اا فا منیرً قد رأى مصباحً 

ولما لم یجده والده فى القریة ذھب یبحث عنھ وبعد بحث  ،ھ النعاس ونامیالقبر لیستریح فوقع عل
ا صحیح القدمین یھرب ذا بالصبى ینھض قائمً ان یضربھ بالعصا فألى مكانھ وھم إطویل وصل 

علمھ الصبى بما رأى أمما حدث و ةھل القریأا من ابیھ وكانھ لم یكن بھ مرض فتعجب ابیھ وخوفً 
لى ھذا المكان كل شخص بھ مرض وقصد إر ذلك توافد ثأالنور فوق قبر القدیس وعلى  رأواوقد 

  .الشفاء  او شیاطین ونالوأمراض أالمكان من بھم 
ثر اكتشاف القبر وظھور العدید من المعجزات شیدت عدة كنائس ومرافق لخدمة الزوار أعلى 

لعدة قرون ثم  ةعامر ةوظلت المنطق ةا مدینیضً أقیمت أالذین كانوا یأتون من كل بالد العالم  و
  . ھمیتھا وتھدمت مبانیھا أئرین وفقدت اوتناقص عدد الز ةلظروف معینھ ھجرت المنطق

  ،مطبعة دیر الشھید مریمینا بمریوط ،دیر الشھید مرمینا بمریوط ،القدیس العظیم مرمینا العجائبى
  .١٤٦ ـص
لكنیسة الكبرى أقیم فوق القبر ثالث مبان بحسب ترتیبھم من الشرق إلى الغرب، وھي ا)٤٦(

صورة (والكنیسة الصغرى التي یقع أسفلھا السرداب الذي یحوي مدفن القدیس ومبنى المعمودیة 
وفمان الذي تحدث عن االتقان اوقد قام بالكشف على ھذه المباني العالم األلماني ك) ١٠رقم 

  .المعماري لھذه المباني
Kaufmann-Die hielge der Wuste, 1924, P. 119  
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اشتھرت ھذه المنطقة بالكروم لذا سمیت في ) ١١صورة رقم (القدیس مكتوبا علیھا
 .باسم كرم ابو مینا)٤٧(العصور القدیمة

ثره في شفاء أذا القدیس في مصر وخارجھا وخاصة معجزات ھ ما شاعتبعد 
وي ثم ذاع صیت ھذا ھالي ببناء مزار صغیر فوقھ على شكل بناء قبالمرضى فقام األ

ن ذلك أال إناسیوس كان ینوي بناء كنیسة أن البطریك أنھ كان یعتقد أالمكان لدرجة 
 .)٤٨()م٣٧٣م ٣٢٦(لم یتحقق 

  ابو مینالقدیس امزار 
القبة  للصالة فوق القبر یشبھا ا صغیرً وضعً مواخر القرن الرابع أللقدیس في بنى 
 یضئ لیالً لقندیل  وفیالوسط وضع ،من الطوب اللبن عمدةأربعة أعلى  اقائمً 

ا حتى ولو كان بعیدً )٤٩(وكان كل مریض یدھن بزیت القندیل ینال الشفاء،اوونھارً 
  . انالمكلى ضیق إدى أمما فتوافد الكثیرون یلتمسون الشفاء 

الشمال إلى الجنوب ولكل منھما سلم یؤدي إلى مران متوازیان یتجھان من وجد م
القدیس  وجد حجرة الدفن التى وجد بھا رفاتعلى فى نھایتھما من الجنوب حیث یأ

لى ضخامة إیشیرمما  ،)١٢صورة رقم  (حدھما للنزول واآلخر للصعود أفاستخدم 
ویذكر جروثمان ضرورة فصل المدخل عن المخرج حتى یسھل  ،عدد الحجاج

  .)٥٠(للزوار سھولة الطواف حول القبر
سابق وتقع بدایتھ من ،والسلم الشرقى ھو المنفذ الوحید الالسلم محفور فى الصخر

ركانھا أللبازیلیكا مزودة بأعمدة فى كل  الطرف الغربي للجناح الجانبي الشمالي
ء یمر من خالل ممر یعلو عقد متقاطع وبعد ذلك كان المراألربعة ویعلوھا قبو 

  .)٥١(لى حجرة الدفن نفسھاإفیصل  يمستو
د نقش معناه نھ وجویذكر أ)٥٢(ھكذا سماه كاوفمان )١٤صورة رقم ( البئر الشافي

یعلق ھذا العالم على و ،"،یارب ساعدنا الماآل خذ ماء میناس الشافي وسوف تختفي"
د مصدر ماء یستعمل لشفاء جمیع األمراض أو أمراض ذا كان یوجالنص بقولھ إ

                                                        
دارة البیزنطیة وجھا في القرن الخامس ثم تدھورت مع ضعف اإلألى قمة إوصلت ھذه المدینة )٤٧(

ا ثم ھدمت الكنیسة في العصر العباسي في القرن التاسع ثم ن عدد الزوار قل جدً أفي مصر لدرجة 
 ُ ھمیتھ في العصور الوسطى أنقاض كنیسة اثناسیوس ثم عاد للمكان أخرى على أعید بناؤھا مرة أ

لى شبھ إفریقیا أن اصبحت محطة للحجاج المسلمین في طریق القوافل من لیبیا وشمال أد بع
  .الجزیرة العربیة

)48(  Breccia, Alexandrea ad Aegyptum,p.130. 
  .٢١٨ـص  ،المرجع السابق،القدیس العظیم مرمینا العجائبى)٤٩(

)50( Coptic Encyclopedia ,Vol. 1 p.24 
ادوس زكي عزت)٥١( ع "،ق ان ةثریأمواق ان يمن العصرین الیون  ،٢٠٠٨ سكندریة،اإل ،"يوالروم

  .٢٩٥ -٢٩٤ـ ص
)52(  K.M.Kaufmann ,Die Menasstadt und das Nationalheiligtum der Altchristlichen 

Aegypten, Leipzig,1910. 
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وقد حملنا على االعتقاد بأن " لم یختفي اآل"ا إذ أن ، وكان تأثیره العجائبي فوریً معینة
متار لى بعد عدة أھو البئر الموجود ع –و كما یقال العجائبي أ –ھذا المصدر الشافي 

ر تحت مستوى ى یتصل بقناه مجوفة على عمق ستة أمتاغرب القبر والذ
  .وطولھا ال یقل عن ثمانین متر"ب شمال وجنو"،وتمتد في اتجاه الكنیسة

ھي قربھ " ماء مینا "اء الذى یسمى ن ھذا ھو البئر الذى تأخذ منھ المواألدلة على أ
قربھ من موقع النقش  –وجود كمیات من كسر القواریر في ھذا المكان –من القبر 

  .)٥٣(ثري السابقاأل
 ة المدفن  یسنك

وسط كنیسة المدفن بأعتبارھا الجزء األیلي البازیلیكا الكبرى من جھة الغرب مباشرة 
قبرة القدیس مینا وھي تعلو م،جزاءأكنیسة الكبیرة المكونة من ثالثة من مبنى ال

ا ھ تعقیدً كثر مبانیألمكان، كما تعتبر فى الوقت نفسھ ھم مبنى فى ھذا اأمباشرة وتعتبر 
وارد .نجلیزي بثار اإلاستطاع عالم اآل ١٩٤٢وفى عام . لتاریخ تشییدھا ةبالنسب

بركنز بعمل مجسات صغیر في المنطقة المحیطة بالمكان المقدس فاكتشف سلسلة من 
ي الذى بناه البطریرك میخائیل مراحل البناءالمختلفة انتھت بوجود البناء الحال

  .)م٧٦٨-٧٤٤()٥٤(ولاأل
فأنھ عبارة عن بازیلیكا ذات ) ١٣صورة رقم (ما التصمیم المعمارى لھذا البناء أ
س رواق، مذبح مزود بخورلى إبھا ردھة مدخل غربي مقسمة  جنحةأعمدة وخمسة أ

  .على النحو المتبع فى ذلك العصر
وكان الخورس یشغل مكان ردھة المدخل الخاص بالبازیلیكا القدیمة واحتلت الحنیة 

ویالحظ بمذبح ،وسطلى الجناح األإن فتحة االتصال القدیمة المؤدیة مكاالضیقة 
 الوسطى والحجرتان الجانبیتان ةالمعتاد ذو الحنی يلبازیلیكا الصغرى التقسیم الثالثا

ومن . من مراحل البناء ةمرحل يالتتراكونش وھ ةالمربعتان وذلك عند بناء الكنیس
ن ھذه الكنیسة لم تكن أغربى مما یدل على یوجد بھ جناح  ن ھذا البناء الأالغریب 

  .ذات شرفات علویة
نھ استخدم لفترة طویلة ألنھ أول من القرن الخامس ویبدولى النصف األإیرجع المبنى 

ا ،كما كان المبنى غنیً تصلة ببعضھامزود من جمیع الجھات بمبان ملحقة وم نكا
القرن السابع  الكنیسة فيلملون ولقد ھدمت ھذه والرخام ابالزخارف الفسیفسائیة،

  .حتالل الفارسيخالل اإل
قناه  ةبالنیل بواسط ينوباا للسفن وتتصل بالفرع الكالحیً ا مكانت بحیرة مریوط طریقً 

یصلون بالمراكب خارجھا  وأةسكندریس وكان الزوار سواء من اإلتسمى قناه نقراطی
 يوف ةمن الكنیس يمریوط ثم یتصلون بالشاطئ الغرب ةببحیر يلى الشاطئ الغربإ

                                                        
)53( Dictionary D’Archeologue Chretiene et de Liturgie Tome Onzieme, premiere partie, 

Paris, 1933, P.363,364. 
  .٢٣٤ـص  ،المرجع السابق،القدیس العظیم مرمینا العجائبى)٥٤(
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التى درك الحاكم فیلوكسینتي الصعوبات أ)م ٥١٨ -٤٩١(عھد المللك انسطاتیس 
فأنشأ  ةوالكنیس ةبالبحیر ةالصحراوی ةیخترق المنطق يالطریق الذ يتواجھ الزوار ف
كما تم الكشف عن ،للمخازن نماكأالزوار وكذلك  ةستضافمنازل ال ةبجانب البحیر

وكذلك  ةالشمالی ةالكنیس ھاطلق علیألذا  ةالشمالی ةلى الجھإر بالقلى إتبعد قلیالً  ةكنیس
، فران للفخارأامات ووكذلك حم ةالشرقی ةطلق علیھا الكنیسأجھة الشرق  يف ةكنیس

متعددة ومرافق على مدى واسع  ةمنشأت فخم تل لماذا اقیمؤالتسا يومن ھنا یأت
ا ا مسرورً كان كل الشعب فرحً : "یذكر  يالذ يالمخطوط القبط يف يتأت ةجابفاإل

 ينت تجرى ھناك ومعجزات الشفاء التكا يلعطایا للكنیسة بسبب العجائب التیقدمون ا
  .)٥٥("تتم بواسطتھ

 
 

   

                                                        
اأ)٥٥( و مین اریخى، ب ز الحج الت ل عن مرك مان ،دلی ر كروس اھر ،بیت ؛ ١٣ -١٢ ـص ،١٩٨٦ة، الق

  .ـ١٨٦ـص ، المرجع السابق،ماریمینا
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  :النتائج
ا من ا لقربھدخلت مدبا في الدیانة المسیحیة في العصور المبكرةللدین المسیحي نظرً 

و أا لیھا سواء كان دینیً إنظار جذب األوبدأت في ،بیت لحم ودعوة السید المسیح
 .او سیاسیً أا اقتصادیً 

زھى عصور مدبا حیث ما عرف عن ولع جستنبان أیعتبر عصر جستنیان ھو 
نھ طلب أانعكس ذلك بدوره على الفن لدرجة و،السیاسي والعسكري وربطھما بالدین

 وجعلھا عالمةبرز ھذه المدینة أعمال الفنیة مما شراف على األألحد قواده اأمن 
عمال الفنیة التي اكتشفت في مدبا میز األأولعل  ،خرأممیزة في التاریخ الروماني المت

  .ماكن االستشفاءز األماكن التي صورت علیھا ھي أمیومن أ،ھي خریطة الفسیفساء
فمنھا ما یتم عن طریق شرب ن االستشفاء كان یتم بطرق متعددة أفمن المعروف 

ماكن االستشفائیة ألكذلك اشتھرت ا ،و دھن الجسم بالزیتأو االستحمام بھ أالماء 
ریة والعصبیة مراض الجلدیة والصدمراض المستعصیة مثل األبعالجھا من األ

  .عالج االشخاص الذین قد مستھم االرواح الشریرةوكذلك 
كثر من طراز فتمثلت ھذه أماكن متعددة ومبان حملت أظھرت على خریطة مدبا 

  -:ماكن في كل مناأل
عین و أعمقام القدیس الیش،)٣صورة رقم (وھو المعروف بتل الحمام ماتوسأ

مامات وح) ٦صورة رقم (و زارا أوحمامات كالیرویھ،)٤صورة رقم (سلطان
           المعروف باسم عین سارة  وحمام میوماس،المشھورة باسم ماعینبارو

  ).٨صورة رقم (
باالستحمام في اماتوس خرى فاستخدم العالج ن األع كانت تختلف كل طریقة للعالج

في بشكل خاص الساخنة وأالدافئة  المیاهكما استخدمت بمصر  وابو مینا و تل الحمام أ
ما حمامات أ، )ماعین(حمامات بارو ، )عین سلطان(مقام القدیس الیشاع كل من 

لم یكن ینبوع ) سارةعین (ما حمام میوماس أ.رویھ فتفاوتت فیھا درجات الحرارةكالی
میاھھ ساخنة لكن الشالالت الصغیرة لھذا الینبوع كانت تمدنا بصھریج میاه جید 

  .یمكن استخدامھ في احتفال مایوس
وابو  ماكن حمامات كالیرویھشھر األأھم طرق العالج ومن أكما كان شرب الماء من 

جھیھا حد وأعلى مقدسة المشھورة بشكل القدیس مینا الذي حمل زائریھ القنینات ال
و الزیت القندیل الموجود في قبر أما بالماء المقدس أمملوءة )  ١١صورة رقم (

  .الشھید
استخدمت الطرز المعماریة المختلفة في بناء االماكن االستشفائیة فتعددت ما بین 

تل اماتوس كنائس وحمامات او مباني ترفیھیة او ما ھو ظل محتفظ بالطبیعة مثل 
  .الذي اشتھر بموقعھ الحصین ومیاھھ الوفیرة في العصر البیزنطي) تل الحمام(
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  :الطرز المعماریة
  الكنائس

التي اخذت  مقام القدیس الیشعاستخدمت بعض االماكن االستئفائیة في الكنائس مثل 
              الطراز البازیلیكي البسیط وكان لھ سقف جماوني ومزود ببرجین 

التي استخدمت في )صورة رقم  (كنیسة القدیس ابو میناوكذلك ) ١٣، ٤صورة رقم(
وا لیھا سواء من داخل ئاكثر من مرحلة للبناء نظرا الزدیاد عدد زوارھا التي جا

  .مصر او خارجھا وكانت ایضا تحمل الطراز البازیلیكي
  الحمامات

بتكوینھا من خالل مساقط المیاه وكانت اشبھ ما )حمامات بارو(اشھرت ھذه البرك 
فكانت تبنى االكواخ في فصل الشتاء الصحي  یعرف في وقتنا الحالي باسم المنتجع 

. فقط حیث ان باقي فصول السنة كانت تنتشر بھا الحشرات ودرجة الحرارة العالیة
  احواض 

مزودة بمصاطب  تكون من مسبح دائريفكانت ت) ٦صورة رقم (حمامات كالرویھاما 
ملحقة كالخزانات یالمباناالوكذلك اضیفت لھالمیاه من البحر  اتتدفق الیھ مرتفعة

  .والنافورات
  )الترفیھیة(مباني الدائریة 

كحمام استشفائي ترفیھي یحیط بھ حدائق الرمان كما ) عین سارة( میوماس اشتھرت 
حیث جرت العادة ،یتمتع بالمیاه الباردة وكذلك باالحتفاالت المائیة التي تتم فیھ 

ھو عبارة عن مبنى لھ قبة بیضاء ،و ا في ضوء اللیلباستحمام الرجال والنساء معً 
د زینت ھذه ولق)٨صورة رقم () ربما یكون حمام المدینة(ولھ برجان ومدخالن 

  .االحواض بالفسیفساء واالعالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٥٤ 
 

  المصادر
 الكتاب المقدس 
 السنكسار.  

 Josephus, Jewish War, Book: I - 7, Trans. By: Thackeray, H. ST. J., 
LCL., 1981. 
 Josephus, Jewish Antiquities, Book: 17, Trans. By: Marcus, Ralph, 
LCL, 1984. 
 Pliny, Natural History, Book: 28, Trans. By: Jones, W.H.S, LCL, 
2000. 
 Pliny, Natural History, Book: 5, Trans. By: Jones, W.H.S, LCL, 
1986. 
 Eusebius, Onomasticon,Book: 44: 22; 112: 117,Trans. By: Oulton, 
J.E.L., LCL, 1994. 
 Ptolemy, Geography,Book: 5, Trans By: Robbins, F.E., LCL, 1994. 

  
  المراجع العربیة

 ،دراسة الفسیفساء بمدینة مادبا بوادي "رضوى رمضان مصطفى الشبراوي
رسالة ماجستیر غیر منشورة " االردن فیما بین القرنبن الخامس والسابع بعد المیالد

  ٢٠١٠جامعة االسكندریة،
 يوالرومان يمن العصرین الیونان ةثریأمواقع "،قادوس زكي عزت"، 

 ٢٠٠٨ االسكندریة
  ،١٩٦٩ولى، ردن، الطبعة األثار األآالنكستر ھاردنج. 
 ،١٩٩١معجم الحضارات السامیة، ھنري عبودي.  

  
  المراجع االجنبیة

 Aupert, p., 1997, “Amathus during the first Iron Age”, BASOR, 
vol,308. 
 Breccia, Alexandrea ad Aegyptum,1932, Italy. 
 Clamer,C.,1999,”The Hot Spring of Kallirrhoe and Baarou”,Michele 
Piccirillo,Eugenio Alliata(Edit.,),in :The Madaba Map Centenary 1897-
1997:Traviling through the Byzantine Proceeding of Umayyed Period the 
International Conference Held in Amman 7-9 April 1997, Jerusalem. 
 Donner ,H.,1984, “Transjordan and Egypt on the Mosaic Map of 
Madaba”, ADAJ, Vol 28. 
 Donner, H., 1963, “Kallirrhoe, das Sanatorium Herdes, des Groben, 
“ZDPV, Vol.79. 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٥٥ 
 

 Graves, D.E.,Stripling, S.,2007., “Locating Tall el-Hammam on the 
Madaba Map”, BRB, Vol7, No6* Tsafrir, Y., 1986, “The Maps used by 
Theodosius. On the Piligrim Maps of the Holy Land and Jerusalem in the 
Sixth Century C.E”, DOP. 
 Mathews, S., 1898, “In Elijah’s Country”, BW,Vol.12, No.3. 
 Tsafrir, Y., 1986, “The Maps used by Theodosius. On the Piligrim 
Maps of the Holy Land and Jerusalem in the Sixth Century C.E”, DOP. 
 Weber, T., “Thermal Spring, Medical Supply and Healing Cults in 
Roman-Byzantine Jordan”, SHAJ, Vol.6. 

  لكترونیةالمواقع اإل
 http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-
Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_377.html 
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013
_0_13058.html 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013


١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٥٦ 
 

 
  )١صورة رقم (فسیفساء مدبا 

  

  
  ) ٢صورة رقم(موقع تل الحمام 

  

  
  

  )٣صورة رقم  (الحمام تل 
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  )  ٤صورة رقم ( لیشعامقام القدیس 

  

  
  )٥صورة رقم (كنیسة القدیس سانت جورج 

  

  
  ) ٦صورة رقم ( حمامات كالیرویھ
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  )٧صورة رقم (بقایا معماریة 

  

  

  
  ) ٨صورة رقم ( )عین سارة(میوماس 

  
  )  ٩صورة رقم (القدیس أبو مینا 
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  )١٠صورة رقم (المعمودیة 

  

  
  )١١صورة رقم (قنینات أبو مینا  

  
  )١٢صورة رقم  (مخطط القبر 
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  الكنیسة الكبرى) أ

  الكنیسة الصغرى) ب
 مبنى المعمودیة) ج

  )  ١٣صورة رقم (

  
  ) ١٤صورة رقم (قبر أبو مینا في الوقت الحالي 

  


