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 المدينة البيزنطية المكتشفة بوادي فيران جنوب سيناء
د.عبد الرحيم ريحان بركات

*
 

 ازدهارهاأبرشية فيران وفترات  -1
 وادى فيران 

كةم مة، القةا ر    350كم شمال غرب دير القديسة  كةايري،   50يقع على بعد    
بةل ويحةد  مة، الشةمال  ( 1)لوحة   م375إلةى  250كم وعرضه ما بي، 5طول الوادى 

البنات   وم، ال نوب  بل سربال   وم، الشرق  بل أبورا  وم، الغرب  بةل  دا ةد   
ويميةةاب بالميةةا  الغبيةةر  مةة، عيةةو، أمامتةةا  بانةةات يي مةةع ريتةةا الميةةا  كالبركةة  ويسةةمى 

  .(1))محاس،( ثم م، ال با، ي رج قنا  إلى الحدائق 
ربال العظيم الذى يبلغ ومما باد رى شتر   ذا الوادى أنه يقع رى سفح  بل س    
م روق مسيوى سطح البحر   واسم سربال مأ وذ م، سةرب بعةل ويعنةى 2070اريفاعه 

ن يةةل اهلةةه بعةةل إشةةار  إلةةى ن يةةل ريةةرا، رةةى سةةفحه وأ، النةةاة كانةةت يقدسةةه قبةةل رحلةة  
 روج بنى إسرائيل إلى سيناء وكانوا يح ةو، إليةه ورأى بعةل المحققةي، أنةه  ةو  بةل 

    .(2) الشرائع  يب الذى يلقى عليه نبى هللا موسى عليه السالمسيناء أو  بل حور
(  14 -13: 33) العةةةددولقةةةد ذكةةةر وادى ريةةةرا، رةةةى اليةةةورا  باسةةةم رريةةةديم    
 (3)  ( 2:  39-38 -37)ال روج 

 بلةي، ثقةوب لويذكر المقريبى ) أ، مدين  رارا، يقع على يةل بةي،  بلةي، ورةى ا
قبلي  و ى غيةر لالطور وريرا، كوريا، م، كور مصر اكثير  ال يحصى مملؤ  أمواياً  و

وبتا ن ل كثيةر مثمةر  (4)رارا، المذكور  رى اليورا  ومدين  رارا، م،  مل  مدائ، مدي، 
 Claytonكمةا يةذكر   (5)أكلت م، ثمر  وبتا نتر عظيم و ى  راب يمر بتا العربا، ( 

 .  (6) فتأنه كا، بوادى ريرا، نتر وأ، المدين  غرقت بالماء وا ي
 
 
 

                                                           
*
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مة، كةل ادودية  الم ةاور    وأعيقد أ، المقصود بالنتر  نا  ى ميا  السيول اليى يي مع 
ولضيق وادى ريرا، ريكو، ميا  السيول كالنتر   وكا،  ذا يحدث يدميراً عظيماً للمبانى 
قديما   ووضح ذلك رى آثةار وادى ريةرا،  كمةا أ،  ةذ  السةيول رةى وقينةا الحةالى يسةبب 

 للمنابل ويقطع طريق ادسفلت بي، عام وآ ر .يدمير 
)سةةكا،  رةةى ريةةرا، كةةانوا مة، ادنبةةاط باهضةةار  إلةةى العةةرب و،والسةكا، ادصةةلي    

المنطق  م، البدو( والقادمي، م، مصر   والعرب رةى ريةرا، بعضةتم د ةل المسةيحي  ثةم 
 (7)يحول معظمتم لإلسالم بعد د وله أرضتم 

 ن المجتمع الرهبانى بوادى فيرا
م أ،  ناك م يمع ر بانى بةوادى 400ذكر نيلوة الرا ب الذى بار سيناء عام 

 وبار وادى ريةةرا، مة، الح ةاج المسةةيحيو،  (8) ريةرا، وعةام مةع الر بةةا،  نةاك لفيةر 
ةاك إلةى    م565م وأنطونيةوة الشةتيد عةام 535 ب كوبمةاة عةام الرا ولقةد الي ةأ النسك

ل ئوا لعد  مواقع بوادى ريرا، منتا وادى س لي  و (9)م، الح ر  ياوادى ريرا، وبنوا قال
 – 1978رةى مواسةم حفةائر    Uzi Dahariحيث كشةفت بعثة  آثةار إسةرائيلي  برئاسة   

  . ع، مواقع بوادى س لي  ل أ إليتا الر با، 1979
م روق مسيوى سطح لبحر وبه دير صةغير 1200ادول موقع الكرم الذى يريفع 

اء و مة ش يرات ن يل ومحاط بأمةاك، براعية   صةب  رقط وعي، م يايحوى أربع قال
 (10) بوسطتا معصر  نبيذ

الثانى ويقع غرب موقع الكرم وبه قالكي  ويقايا كنيس  صةغير  وصةلبا، محفةور  
كم شرق يل المحرل يسةمى 2كما ي مع الر با، على قم   بل منحدر  (11) رى الص ر
 .  (12) بل البنات 

 
ادلمةانى بالقةا ر  برئاسة  د. بييةر  روسةما، موسةم حفةائر  وكشفت بعثة  آثةار المعتةد   

1990 
عة، ديةةر رةةوق  ةذا ال بةةل يطلةةق عليةه ديةةر البنةةات مبنةى بةةنفة طريقةة  بنةةاء  (13)

ير  م، القر، ال امة إلى السادة الميالدى ويبدو المبنةى فكنائة يل المحرل ويعود لل
مة، المحيمةل اسةي دام  وبحكم أنه يشرف على الطريق يذكر د.  روسةما، أنةه  كحص، 

                                                           

7– Tsafrir  (Y.) :  Monks And Monasteries In Southern Sinai , In - Ancient Churches Revealed, 

Ed. Tsafrir (Y.), Jerusalem ,1993,  pp. 319- 322 . 
  1982   القا ر : ياريخ شبه  بير  سيناء منذ أقدم العصور حيى ظتور اهسالم   موسوع  سيناء    ر رى أحمد  -8

 .  112 ص
9- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 516 . 
10 – Dahari (U.): Remote Monasteries In Southern Sinai And Their Economic Base , In - 

Ancient Churches Revealed , Ed . Tsafrir (Y.) , Jerusalem , 1993 , pp. 341- 342 . 
11– ibid.p. 343 .   

ذا ال بةل وعنةدما رغبيتمةا رتربةوا لتة غيريسمييه  بل البنات أ،  ناك ريايي، م، البدو يم يبوي تما بر لي، على  سبب –12

 معاً وقفبوا م، أعلى ال بل . أنظر  ضفائر ما ربطوا رأوا عائاليتم يالحقونتما
Bailey (C.): Bedouin Place Names In Sinai , PEQ 116 , 1984 , p.49 . 

 ار حاليا ( .لآلث ادعلىأعمال البعث  مفيم اآلثار محمد عمرا، ممثالً لتيئ  اآلثار المصري  ) الم لة  على أشرف  -13
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المبنى رى وقت م، ادوقات كنقط  عسكري  بيبنطي  ليحمى المد ل ال نةوبى إلةى وادى 
 .  (14) ريرا،   وعثر بالمبنى على كسر ر ار يعود للقر، ال امة إلى السادة الميالدى

 
 

 فيران   إيبارشية )أبرشية(
لتةةا العديةةد مةة، رةةى القةةر، الرابةةع المةةيالدى أصةةبحت ريةةرا، مدينةة  أسةةقفي  حو

يابعة  دبرشةي  البيةراء إلةى أ،  مةد ذكةر (16) أبرشي  ريةرا،إيبارشي  أو  وكانت(15)الياالق
صةةبحت أبرشةةي  أم ( ر378 -365البيةراء رةةى آ ةةر عتةةد اهمبراطةةور رةةالنة الرومةةانى )

عيرف بالمطرا، نييرا مطراناً أم 451ورى م مع  لقدوني  عام    (17)ريرا، قائم  بذايتا 
وأصبحت ربرا، مقعد الباباوي  وكا، ريتا عد  أدير  وكنائة   ورى عةام  (18) يرا،على ر
م كا، ثيوناة يحمل لقب أسقف ومندوب ال بل المقدة ودير رايثو وكنيسة  ريةرا، 535

المقدس  ورى الم مع الذى عقد بالقسةطنطيني  رةى  ةذا اليةاريخ وقكةع علةى أعمةال الم مةع 
لكا ، بنعم  هللا النائب ع، ر با، طور سيناء ورايثو وأضاف يحت اسمه ) أنا ثيوناة ا

م وكةا، مة، 649وآ ر مطارن  ريرا،  و ثيودورة عةام  (19)وأبرشي  ريرا، المقدس  ( 
وبعد  ذ     م649القائلي، بأ، للمسيح طبيعيي، ومشيئ  واحد  رحرمه م مع ادسيان  عام 

انت كةايري، الحالية  ( بعةد بنةاء الحادث  انيقل مركب ادبرشي  إلى طور سةيناء )منطقة  سة
طور أى بعد بناء دير  (20)طور سيناء الذى أطلق عليه بعد ذلك دير القديس  كايري، دير 
م وأصبح دير كايري،  565إلى  548عاما حيث أ، الدير بنى ما بي،  90بحوالى  سيناء

ا، ديةر مركباً دبرشي  سيناء وأصبح رئةية الةدير مطرانةاً لشبرشةي  وأصةبح لقبةه مطةر
  . (21)طور سيناء وريرا، وراي  

وما يبال الدور الحضارى لمنطق  ريرا، مسيمرا   رلقد حصل دير كايري، علةى 
م يسقيتا  با، كبير ب وار يل محرل ادثرى وقام را با، م، 1898حديق  كبير  عام 

مة،  م اسةي دم ريتةا أعمةد  قديمة  أ ةذت1970دير كايري، ببناء كنيس  بتذ  الحديق  عام 
م 1979أبرشي  ريرا، ويسمى كنيس  سيدنا موسى   ويم بناء دير حول  ذ  الكنيس  عام 

  .(22) صص للرا بات اليابعي، لدير كايري، ويسمى دير البنات 
  

                                                           

14- Grossmann (P.): Report On The Season In Firan (March 1990) pp. 8-9 .  
15- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 515 .  

 عدد م، الكنائة . أنظر  بتا: منطق  ي ضع لكرسى ادسقف و ى رى العاد  مدين   ايبارشي   -16

 302ص    1993  ير م  إبرا يم سالم  إبرا يم   القا ر     2 جى مصر بيلر : الكنائة القبطي  القديم  ر الفريد 
 . 520شقير : المر ع السابق   ص  نعوم -17

18- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 515 . 

 . 46  ص  1976غالى : سيناء المصري  عبر الياريخ   القا ر     أمي، إبرا يم -19
 .  46شقير : المر ع السابق    نعوم -20
 . 548   نفسه المر ع  -21

22-Williams (V. S.)  And  Stoks (P.): Blue Guide (Egypt), London ,1993 ,p. 723 .  
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 كنائس تل محرض - 2

 محرضتل 
رةةى ال ةةبء ال نةةوبى الشةةرقى مةة، ديةةر البنةةات الحةةديث بةةوادى  محةةرليقةةع يةةل   

 م400 ×200يرا،   ويبلغ مساحيه ر
و ذ  المنطق  كانت يحوى مدين  بيبنطي  لتا سور  ار ى كشةفت عة، ال ةبء ( 1)شكل 

كشفت  كما (23) 1986ال نوبى منه بعث  آثار المعتد ادلمانى لآلثار بالقا ر  موسم ربراير
عة، ال ةبء الشةمالى الغربةى والشةمالى  (24)1995مةارة  –نفة البعث  رةى موسةم ربرايةر

بنيةت أساسةات السةور مة، (25)رى القةر، السةادة المةيالدى ذى بنى ال  السور م، الشرقى
ومعةةالم السةةور مةة، الناحيةة   (26)ح ةةر ال رانيةةت واد ةةباء العليةةا بنيةةت مةة، طةةوب لةةب، 

الشرقي  غير واضح  ربما د، اليل شديد االنحدار م،  ذ  الناحي  مما يبيةد مة، حصةان  
    ويتةدمت أ ةباء مة، السةور رةى المدين  لذلك رلية  نةاك حا ة  لسةور مة،  ةذ  الناحية

م 200إلى  185ال بء الغربى منه بفعل السيول بالمنطق    وييراوح سمك السور ما بي، 
 1995  ولقةد قامةةت البعثة  رةى موسةةم  سةم170إلةى  50واريفةا  اد ةباء المكيشةف  مةة، 

 بعمل يرميم للسور باسي دام ادح ار ال رانييي  الميساقط  . 
وبمعظمتا در ات سلم يؤكد أنتا كانت مة، دورية،  منابل عديد وبالمدين  بقايا ل 

  و ةةدرانتا مةة، الطةةوب اللةةب، رةةوق أساسةةات مةة، ح ةةر الةةدبم ال رانييةةى ومةة، الكيةةل 
الح ريةة  الميراكمةة  رةةى م ةةرى السةةيول وبقيةةت  ةةذ  ادساسةةات الح ريةة  بينمةةا يتةةدمت 

ن ةةد أ، يوبيةةع  ةةدرا، اللةةب،   ونمةةاذج الشةةوار  غيةةر واضةةح  ولكةة، رةةى حةةاالت نةةادر  
المنابل يدل على و ود بعل الطرق الضيق    كما يو د منابل مسيقل  بالحار  الشةمالي  

ولقد بنيت  ةذ  المنةابل قبةل إنشةاء السةور وذلةك د، السةور مة،   (27) الغربي  م، المدين 
   .(28)الناحي  الشمالي  الغربي  بنى روق عدد م،  ذ  المنابل 

رةةى أقصةةى ال ةةبء الشةةمالى  Episcopal Church  الكنيسةة  ادسةةقفيويقةةع    
الشرقى م، المدين    أما كنيس  المدين  ريقع رى المنيصف   كما يم كشف كنيسيي، دا ةل 

م كةا، مةا يةبال 633المدين  ريكو، عدد الكنائة ثالث كنائة غير ادبرشي   وحيى عام 
م ياركةاً 638ل عةام يعيم بالمدين  رئية أبرشي  ريرا، ثيودوروة ويحيمل أنةه مةات قبة

و ةةةود حاميةةة  بيةةةل  وذكةةةر الح ةةةاج المسةةةيحيو، الةةةذي، مةةةروا بةةةوادى ريةةةرا، 29)  لفةةةاؤ 

                                                           

لتيئ  اآلثار  ممثالً د. بيير حروسما، وأشرف على أعمال البعث  مفيم اآلثار / أحمد عبد الحميد  برئاس  البعث   -23
 المصري  .

   المصري مفيم اآلثار/ عبد الرحيم ريحا، بركات ممثالً لتيئ  اآلثار أعمال البعث   على أشرف  -24
25- Grossmann (P. ): Report On The  Season In Firan :Sinai , February – March 1995, p. 3   
26- idem ., Report On The Season In Firan :Sinai , March – April 1986 , p. 3 .   
27- idem ., Early Christian Ruins In Wadi Firan – Sinai ( An Archaeological Survey ) , 

ASAE70 , 1984, p. 75 .   
28- idem., Report On The Season In Firan :Sinai , March – April 1986 , p. 3 .   
29- ibid. p. 3 .    
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وشةةا د علمةةاء الحملةة  الفرنسةةي   ةةذا اليةةل ونقلةةوا عةة، الر بةةا، والبةةدو أنتةةا  (30)محةةرل
 .  (31)أطالل مدين  صغير  كا، يسكنتا المسيحيو، 

حيث كشفت البعث  ادلماني  رةى وقد أنشئت  ذ  المدين  على أنقال مدين  نبطي  
عة، منةابل لشنبةاط مة، الح ةةر ال رانييةى بعةد حفةر م سةات رةى الةةرواق  1995موسةم 

وقةد اسةيمر  (32)ال نوبى بكنيس  المدينة    كمةا كشةفت عة، معبةد لشنبةاط بيةل المحةرل 
ولةم ي يفةى را ةا، ادنباط رى سيناء حيى سقوط دوليتم على يةد اهمبراطةور الرومةانى ي

باط م، مصر وال م، أى مكا، آ ر بادرد، ورلسطي، بانيتاء مملكةيتم   وظلةوا رةى ادن
واشةيرك ادنبةاط رةةى (33)أمةاكنتم السةابق  منةدم ي، رةى ثقارة  وديانة  البيئة  المحيطة  بتةم 

 يةةوم الرومةةا، ووصةةل عةةدد م إلةةى  مسةة  آالف  نةةدى ورةةى القةةر، الثالةةث والرابةةع 
مطراني  كانت  ناك عالقةات ي ارية  بةي، ادنبةاط الميالدى حيث أصبحت البيراء مقعد لل

  . (34)والبيبنطيي، 
وكةا، الر بةةا، يةةدرنو، مويةةا م رةةى مقةةابر حةةول المدينةة  حيةةث عثةةرت بعثةة  آثةةار 

ع، مائ   ث  ايضح أنتةا لر بةا، كةانوا يعيشةوا بالمدينة  رةى  1978 امع  يل أبيب عام 
 . (35)الفير  البيبنطي  
   رائية( )الكاتد الكنيسة األسقفية

الكنيس  ادسقفي   ى الكنيس  اليى يو د بتا كرسى ادسقفي  مقر  الكايدرائي  أو   
وكيةب عة،  ةذ   (36)ادسقف واليى يشرف منتا على أنشط  و دمات الكنائة اليابع  لةه 

قائالً أ،  ناك بقايةا بابيليكةا بفيةرا، حيةث يو ةد عةدد مة،  1977ميناردية عام الكنيس  
 نةاك  تنطية  ويي ةا، أعمةد  بعضةتا مب ةرف بصةلبا، يشةير إلةى أنةه كانةادعمد  البيب

  .(37)كايدرائي  كبير  بتذا الموقع ولقد دمرت بفعل العرب والسيول م،  بل سربال
ون د  نا إقحام كلم  العرب ب انب السيول بقصد اهساء  لكلم  عرب رةى حةد    

 و ينةاقل نفسةه د، السةيول رةى ذايتا سواء يقصد بدو المنطق  أو العرب المسلمو،   و

                                                           

30-Tsafrir (y.): op. cit., p.323 . 

العرب رةى ريةف مصةر وصةحراوايتا   إعةداد علمةاء  2يوماً رى سيناء   وصف مصر ج  وعشرو،. كويل : ثماني  ج  -31
 .  116  ص  2002  القا ر     الشايبب ير  ير م  الفرنسي  الحمل 

 
   1995 مارة – ربرايرريحا، بركات : يقرير ع، أعمال حفائر البعث  ادلماني  بوادى ريرا، موسم  الرحيم عبد  -32
  2ص 

33- Glueck (N.): Deities And Dolphins – The Story Of The Nabataens , Newyork , 1995 

  p. 533 . 
34- Hammarench (S. K. ): The Role Of The Nabataens In The Islamic Conquest , In - Studies 

In The History And Archaeology Of Jordan , Part 1 , Ed . Hadidi (A.), Jordan , 1982 , p. 347. 
35- Hershkovitz (I.):The Tell Mahrad Population In Southern Sinai In The Byzantine Era , 

IEJ38, 1988, pp. 51–58 . 

 . 308:  302  ص  2: المر ع السابق ج  بيلر ألفريد  -36
37- Meinardus (F.A.): op. cit., p. 516 . 
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 ةةذ  المنطقةة  ورةةى  ةةذا الةةوادى الضةةيق  اصةة  )وادى ريةةرا،( كفيلةة  بةةأ، يةةدمر كةةل شةة  
 .  محرلوييضح ذلك م، بقايا كم كبير م، الغري، النايج م، السيول بيل 

وأقصةى ( 2)شةكل  محةرل رى الرك، الشةمالى الشةرقى مة، يةللكنيس  ويقع ا   
  واسةي دم رةى  عرضةاً  م17.65 م طةوالً 23.5 ومسةاحيتام 3اريفا  مكيشف ل ةدرانتا 

ل رانييى رى ادساسات والطوب اللب، رى اد باء العليا مة، ال ةدرا، كمةا ابنائتا الح ر 
ادحمر رى ادعمد  و و الميورر رى منطق  وادى ريرا، واسي دم  ىاسي دم الح ر الرمل

 ر وايضةح ذلةك رةى ال ةبء ادبرشةي  رةى موا تة  الصة  وبنيةت رى معظةم المبةانى بتةا 
الشرقى م، ال دار ال نوبى رقد يم إنشاء  ةدار مة، الطةوب اللةب، سةمكه ييةراوح مةا بةي، 

سم روق ادساسات الح ري  رى موا ت  الص ر  ثةم يةم بنةاء  ةدار الكنيسة   75إلى  50
م، الح ر ال رانييى رنشأ بي، ال داري، رراغ يةم ملئةه بةالرديم وادح ةار ونشةأت وحةد  

وقةد و ةد مثيةل لتةا رةى ديةر ادنبةا شةنود      بي، ال داري، ربما اسي دمت كم بأ صغير
 .  (38)المعروف بالدير ادبيل بسو اج 

سم ولةية لتةا مةد ل بالناحية  الغربية  80سمك  درانتا  و ى طراب البابيليكا   
ويصةعد  Narthix  (39)ولك، مد لتا بال دار ال نوبى مة، سةقيف  المةد ل المسيعرضة   

وب ةةدار ا الشةةرقى  عرضةةاً  م3.65م طةةوالً 17.65ومسةةاح  سةةقيف  المةةد ل  إليتةةا بةةدرج
  ثالث مدا ل يفيح كل مد ل على رواق م، ادروق  الثالث  بالكنيس  

يكةةو، مةة، ثةةالث يوعرضةةاً م 11.5 م طةةوالً 19.25 تامسةةاحي وصةةال  الكنيسةة  
مقسم  بواسط  م 2.40 م والرواقا، ال انبيا، ميساويا،5أروق  أوسعتا ادوسط ايساعه 

دعامات م، الح ر الرملةى ورةى كةال ال ةانبي، مة، البابيليكةا  م، سبع بائكيا، كل بائك  
يو د ح رات  انبي  و ى  بء م، النسيج ادصلى للبناء ويميد الح رات الشةمالي  إلةى 

 .سقيف  المد ل المسيعرض  
ولكنتةا و ةدت  و ى ظا ر  غير عادي  رى العمار  المسيحي  المبكر  رى مصر 

رى كنيس  الي لى بةدير القديسة  كةايري،   ورةى ال ةدار الغربةى مة، سةقيف  المةد ل يو ةد 
بقايا عوارل  شبي  أرقي  دا ل مبةانى الطةوب وقةد و ةدت  ةذ  الطريقة  رةى البنةاء رةى 
مبانى عديد  رى مصر العليا حيث رقدت  ذ  الطريق  غرضتا المعمارى ويحولت لشةكل 

 . (40) الكنيس  ال نوبي  رى باويط ب ررى وم، أمثليتا

                                                           

38- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1992, p. 1 . 
39-  Narthex    مسيند م، الكلم  اليونانيVAPΘHKAΣ  سقيف   ويعنى نارثيكاةporch    وأطلق عليتا رريد شارعى

اشر  سقيف  مد ل مسيعرض  ويقصد بتا الرواق المسيطيل المسيعرل المميد بعرل الكنيس  ريما يلى المد ل الغربى مب
محمد حس، الب شون ى : دراس  أثري  للكنائة الباقي  بمدين  ملوي رى العصر  سيد أشرفأنظر   .وريما بينه وبي، الصال 

 . 182  ص1994كلي  اآلثار  امع  القا ر    ما سيير رسال  اهسالمى
شاد واليقويم ونصح اليائبي، واسي دمت  ذ  السقيف  رى عملي  اليعلم ع، طريق السؤال وال واب كما اسي دمت رى اهر

 أنظر 
Krautheimer(A.): Early Christian And Byzantine Architecture ,-Middlesex--England 

,1975.p106 .   
40- ibid. p. 76 .   
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  وأمام الشرقي   بء صال  الكنيس ويو د بقايا نارذيي، رى ال دار الشمالى م،    
  كمةا (2)لوحة   عثر بوسطتا على بقايا أر ل منضد   شةبي  )المةذبح(  Bemaمريفع  

كةا رةى يم كشف شرقي   أ رى  لف الشرقي  الحالي  أساسايتا قريب  مة، أساسةات البابيلي
حي، أ، الشرقي  الحالي  أساسايتا من فض  مما يؤكد أ، الشرقي  الحالي  أنشةئت رةى ريةر  

م   ونيي ةة  يشةةييد الشةةرقي  ال ديةةد  نشةةأ عةة، ذلةةك 2.40ياليةة    وعمةةق الشةةرقي  القديمةة  
 .ح ر  ييم الوصول إليتا ع، طريق الح ر  الشمالي  

و ةةدرانتا غيةةر  Prothesis (41)ويحةيط بالشةةرقي  ح ريةةا، يةةم كشةةف الشةةمالي   
م ولتةا 6م والغربةى 6.80  الشةرقى  3.40م وال نةوبى 3.40منيظم  رال دار الشةمالى 
وبتةا نارةذيا، بال ةدار الشةمالى   وي ةيص باهعةداد للموائةد    مد ل رى  ةدار ا الغربةى

المقدس    وكانت أرضي   ذ  الح ر  م، بالطات م، الح ةر الرملةى عثةر علةى بقايا ةا 
 بء الشرقى . رى ال 

خ  روسما،  ذ  ا    كنيس  للنصف الثانى م، القر، السةادة المةيالدى علةى أسةاة لوأرك
أ، ي طيط الح رات ال انبي  مسةيمد مة، كنيسة  الي لةى بةدير كةايري، المؤر ة  للنصةف 

  وقةد قامةت البعثة  ادلمانية  بأعمةال يةرميم رةى (42)  الثانى مة، القةر، السةادة المةيالدى
لل درا، الشمالي  والغربية  بالكنيسة  باسةي دام طةوب لةب، يةم عملةه  1995موسم ربراير 

 بالموقع ومعال يه بمواد كيميائي  لييحمل ميا  المطار والسيول النا م  عنتا . 
 كنيسة المدينة 

  قام بيأسيستا الرا ةب موسةى و صصةت (3)لوح  يقع بوسط المدين  القديم     
لةك مة،  ةالل نقةم العيةب العلةوى للبةاب ال نةوبى للر با، ادطباء كوبماة ودميةا، وذ

و ةو  1995مةارة  –للكنيس  الذى عثر عليةه رةى حفةائر البعثة  ادلمانية  موسةم ربرايةر 
وعةةالو  علةةى اسةةي دام الكنيسةة  رةةى ال ةةدمات الدينيةة  أيةةام ادحةةد   نقةةم باللغةة  اليونانيةة  

تا حيث يو د مقعد وادعياد رقد اسي دمت  أيضا لعالج المرضى وييضح ذلك م، عماري
لل لوة على طول ال انب الدا لى لل دار ال نوبى   وعلى طول  درا، الح ر   نوب 

                                                           

ويعنى طقة  Prothesisو ما الح ر  الشمالي   Pastophoriaح ريا التيكل ال انبييي، يطلق عليتما باسيوروريا  -41
يعبر ع، م يصات الدياكو، ويعنى شَماة  Diaconiconعداد وي يص باهعداد للموائد المقدس    والح ر  ال نوبي  اه

باللغ  العربي  و و أحد ر ال الكتنوت   وي يص الح ر  بميعلقات الدياكو، م، مالبة وأدوات مما يحيا ه رى أداء 
   إلى معمودي  . أنظر الطقوة دا ل الكنيس    وأحياناً ييم يحويل  ذ  الح ر

  اهسالمىللكنائة الباقي  بمصر الوسطى  الل العصر  أثري  دراس محمد حس، الب شون ى :  سيد أشرف  

  . 22:23  ص 1997اآلثار  امع  القا ر    كلي رسال  دكيورا  
ويل كال الح ريي، إلى  يكلي، ويسي دم أيضاً الح ر  ال نوبي  رى حفظ أوعي  الكنيس  والكيب الديني    وأحياناً ييم يح

 انبيي، وأصبحت الباسيوروريا ميب  رى الكنائة الشرقي  منذ القر، ال امة الميالدى   وبمرور الوقت يحولت  ايي، 
 وأحياناً ح رات لحفظ الذ ائر . أنظر Chapelsالح ريي، لكنائة صغير  

Lowrie (W.) : Christian Art And Archaeology , New York, 1901, p.126  

              
42- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1992 , p.1 . 
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الشرقي  واليى اسي دمت رى  ذ  الكنيسة  ل لةوة المرضةى   كمةا يو ةد ح ةر  بالنتاية  
  . (43)الغربي  م، الرواق ال نوبى اسي دمت ليس ي، الميا  وي تيب الطعام للمرضى

سةم   مبنية  بةالح ر 75سةمك  ةدرانتا ( 3)شةكل  ب البابيليكةاو ى علةى طةرا   
م يؤدى إلى سقيف  مةد ل 1.50ايسا  ريح  المد ل   ال رانييى ومد لتا بالناحي  الغربي 

بال بء ال نوبى م،  ذ  السقيف  ح ر  لي تيب الطعةام للمرضةى  Narthexمسيعرض   
 بتا درج يؤدى للقاع  العلوي  بالكنيس  

الكنيسةةة  لصةةال  م يةةؤدى 1.13رقى مةةة، السةةقيف  مةةد ل ايسةةةاعه وبال ةةدار الشةة
م 5.15لةةثالث أروقةة  أوسةةعتا ادوسةةط   مقسةةمعرضةةاً م 12طةةوالً  14.50 تاومسةةاحي

بواسةةط  بائكيةةا، كةةل بائكةة  مةة،  مةةة أعمةةد  باهضةةار  إلةةى دعةةاميي، مةةدم يي، بال ةةدار 
بال ةةةدار  م وبةةةه مةةةد ل3.50م   وال نةةةوبى 3.17الغربةةةى   الةةةرواق الشةةةمالى ايسةةةاعه 

ال نوبى ربما يكو، مد ل  اص بالمرضى   ومد ل بال دار الشرقى يؤدى لح ر  بتةا 
 .  مصاطب ل لوة المرضى ومد ل بال دار الغربى يؤدى لح ر  إعداد الطعام

يم العثور على عامود كامل  (44)1990ورى حفائر البعث  ادلماني  موسم مارة   
م  والقاعةةد  2.80ى ال ةةبء العلةةوى مةة، اليةةاج مةة، أعمةةد  إحةةدى البةةائكيي،  اريفاعةةه حيةة

الةةرواق ادوسةةط سةةم   وأرضةةي  الكنيسةة  مةة، بالطةةات ح ريةة  رةةى 55مربعةة  ضةةلعتا 
  . (45)وبالطات قاشانى رى ادروق  ال انبي  والذى بقى منتا أ باء قليل  

بأعمةال م سةات عة،  1995مةارة  –وقد قامت البعث  ادلماني  موسم ربرايةر  
 الكنيس  يم يقسيمتا كاآليى  صال ب  Trenchع حفر  طريق عمل أرب

 سم 80م عمق 4.80×5مقاسايتا  - Aحفر  
 م 1.90م عمق B  - 5 ×2.70حفر  
 م   1.20م،  مس  أضال  عمق  - Cحفر  
 م 1.50م عمق 2.60مربع  طول الضلع  -D حفر  

  .(46) وكشفت  ذ  الم سات ع،  درا، لمنابل لشنباط يحت مسيوى الكنيس 
م عمقتةا 4وشرقي  الكنيس  يقع  ت  الشرق و ى غير كاملة  االسةيدار  ايسةاعتا 

ضة  2.50 م   ورى رير  ميةأ ر  عنةدما أصةبحت نصةف القبة  اليةى يغطةى الشةرقي  معرك
نتيار يم يدعيمتا ب دار مسيعرل دا ةل الشةرقي   وأمةام الشةرقي  يو ةد  ةبء مريفةع لإل

كا، يقةع بوسةطتا المةذبح   Bemaادوسط  در يي، ع، أرضي  الكنيس  بعرل الرواق 
 .رغم عدم العثور على أى بقايا للمائد  

رفى  ذ     و ما الح ريا، على  انبى الشرقي  Pastophoria أما الباسيوروريا 
الكنيس  عبار  ع، ح ر  كبير  يحيط بال انب ال لفى للشرقي  ويد ل لتا م، باب واحةد 

                                                           

43- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1995 , p.1.   

 م  عمرا  ثمث ا يهئةة اآلثار اصمررةة  مفتش اآلثار حم 1990 موسمعلى أعمال البعثة  أشرف  -44
45- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai ,  March 1990 , p. 2. 

 . 1995 مارة –ريحا، بركات : يقرير ع، أعمال البعث  ادلماني  بوادى ريرا، موسم ربراير  الرحيم عبد   -46
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وبى وقةةد اسةةي دم ال ةةبء ال نةةوبى مةة،  ةةذ  الح ةةر  رقةةط بالنتايةة  الشةةرقي  للةةرواق ال نةة
  أمةةا ال ةةبء الشةةمالى رتةةو لل ةةدمات الكنسةةي  ويشةةمل اهعةةداد للموائةةد  ل لةةوة المرضةةى

المقدسةة  وحفةةظ اددوات ال اصةة  بةةذلك   ورةةى ريةةر  ياليةة  قسةةمت  ةةذ  الح ةةر  ل ةةبئي، 
 . ب ريح  با  ذا ال دار رى منيصفوم،  ارج الشرقي  يميد  دار ضيق  واسط ب

خ د.  روسةةما، الكنيسةة  للنصةةف الثةةانى مةة، القةةر، ال ةةامة المةةيالدى علةةى  وأرك
ويمت أعمال يرميم بكنيس  المدين  (47) أساة ما عثر عليه م، منقوالت م، أوانى ر اري 

شةملت يةرميم ال ةبء العلةوى مة، ال ةدار الشةرقى  1992بواسط  البعث  ادلمانية  موسةم 
اسةي دام نفةة ادح ةار الميسةاقط  مة، الكنيسة  وأعمةال والشمالى باريفا  أقل م، ميةر ب

شملت يدعيم الشرقي  ويةرميم الةدرج رةى بداية  ال ةبء المريفةع أمةام  1995يرميم موسم 
  Bema.الشرقي   

  3كنيسة 
ويقةةع رةةى أقصةةى الشةةرق مةة، يةةل  (48) 1992اكيشةةفيتا البعثةة  ادلمانيةة  موسةةم  

سةم   ويتةدمت 85سمك  ةدرانتا    عرضاً م  12م طوالً 19  مساحيتا (4محرل )شكل
مة، يةل محةرل كمةا أنتةا  راً  ذ  الكنيس  بفعل السيول لوقوعتا روق ال بء ادكثر انحةدا

يقع رى مسيوى من فل بالنسب  للموقع المحيط بتا ريي مع ريتا ميا  السيول مة، المواقةع 
ضةةتا لليةةدمير   ويبقةةى منتةةا ال ةةبء الشةةرقى وشةةوا د أثريةة  لةةب عل الم ةةاور  ممةةا عرك

         . را، وبقايا الدعاماتدال 
م بواسةةط  بائكيةةا، كةةل 4.56مةة، ثةةالث أروقةة  أوسةةعتا ادوسةةط  و ةةى بابيليكةةا 

بائكةة  مةة،  مةةة دعامةةات باهضةةار  إلةةى دعةةاميي، مةةدم يي، بال ةةدار الغربةةى   عةةرل 
ويةم اكيشةةاف  ةةبا، ميةا  محفةةور رةةى الصةة ر   م 2.45م   ال نةةوبى 2الةرواق الشةةمالى 

ويقةةع الشةةرقي  بال ةةدار الشةةرقى   م لي ميةةع ميةةا  السةةيول 3.30وسةةط عمقةةه بةةالرواق اد
م وعلى  انيتا ح ريا، وييم الد ول للح ر  ال نوبي  م، ريح  1.75م عمقتا 3ايساعتا 

بةةاب شةةرق الةةرواق ال نةةوبى   وبتةةذ  الح ةةر  ريحةة  بةةاب بال ةةدار الشةةمالى يفةةيح علةةى 
 بعرل الرواق ادوسط والرواق ال نوبىالشرقي    وأمام الشرقي  يو د ح ر  مسيطيل  

(49). 
 
 
 
 

                                                           

47- Grossmann (P.): Report Of The Excavations In Firan Season March 1990, pp. 2- 3 .  

 
 

 أعمال البعث  مفيم اآلثار عبد الرحيم ريحا، بركات ممثالً لتيئ  اآلثار المصري  . على أشرف -48
 . 3  ص  1992 مارة –ريحا، بركات : يقرير ع، أعمال حفائر البعث  ادلماني  موسم ربراير  الرحيم عبد -49
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  4كنيسة 
  ويقةةةع رةةةى منيصةةةف الطريةةةق بةةةي،  1995اكيشةةةفيتا البعثةةة  ادلمانيةةة  موسةةةم  

وذلك لعدم العثور علةى أى بقايةا   ادبرشي  وكنيس  المدين    و ى كنيس  م، رواق واحد
ال رانييية  مسةاحيتا  مبني  بادح ةار والكنيس   دعمد  يدل على أنتا مقسم  لثالث أروق 

 30سم   اريفا  ال درا، المكيشف  ما بي، 65  سمك ال درا، عرضاً م 8.80م طوالً 16
 . سم 50إلى 

م، الميوقع أ، يكو، مد ل الكنيس  بال دار الغربى رغم عدم وضةوحه ليتةدم و 
مسةاحيتا  Narthexال بء الغربى يماما ويؤدى  ذا المةد ل لسةقيف  مةد ل مسيعرضة   

الكنيسةة  والةةذى  لصةةال  بتةةا مةةد ل بال ةةدار الشةةرقى يةةؤدىعرضةةاً م 2.50والً طةة 7.40
وأ ةم مةا يميةب  القاعةد  عرضةاً   م 7.40م طةوالً  8.10ييكو، م، رواق واحةد مسةاحيه 

و ةى واليى يريفع در يي، ع، مسيوى أرضةي  الةرواق   Bemaالمريفع  أمام الشرقي   
  ب ةدار ربمةا يكةو، عوضةاً عة، محاطة عرضةاً  م2.45م طةوالً 3.30 مسةاحيتا مسيطيل 
(50) المذبح حا ب

  .   
وكا، مة، الر ةام حيةث عثةر علةى  وكا، المذبح يقع أسفل العقد المفيوح للشرقي 

بال ةةدار لصةةال  الكنيسةة   مةةد ل آ ةةر ويو ةةد قاعةةد  ر اميةة  مةة، بقايةةا أر ةةل المةةذبح  
ويقةع الشةرقي  بال ةدار   مة،  ةذ  الةدر ات   ال نوبى يصةعد إليةه بةدرج يةم كشةف در ة

م   سةةمك  ةةدرانتا 2.05م عمقتةةا 2.50الشةةرقى و ةةى حنيةة  نصةةف مسةةيدير  ايسةةاعتا 
 نوب ، صال  الكنيس  م مد لتاوالباسيوروريا عبار  ع، ح ر   لف الشرقي     سم60

كنيسةة  المدينةة    و نةةاك  ةةدار ميعامةةد علةةى ال ةةدار  و ةةى يشةةبه باسةةيوروريا  الشةةرقي  
 م، ال ارج أضيف رى رير  الحق  ربما يكو،  بء م، مبانى إضاري  .   الشمالى للكنيس  

شةملت  ةدرا، الكنيسة   1995وقامت البعث  بأعمال يرميم بالكنيس  رةى موسةم  
باسي دام نفة ادح ار الميساقط  ومونة  مة، طمةى الةرديم ب ةوار الكنيسة    وأصةبحت 

 ال درا، بعد اليرميم كاآليى 
 . (51) سم100سم   الشرقى 60ال نوبى  م  1.43ال دار الشمالى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

50- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , February – March 1995 , p .3 . 
51- ibid. p. 3 
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 كنائس جبل الطاحونة -3
 جبل الطاحونة 

م رةوق مسةيوى سةطح البحةر 886 بل الطاحون  يوا ه يل المحرل   يريفةع    
  رى منيصف الطريق الصةاعد ل بةل الطاحونة  ويحوى ال بل كنيسيا، كبيريا،  ادولى 

و ةى كنةائة Chapels صةغير  نةائة واد رى على قم   ذا ال بل  باهضار  لةثالث ك
 اسةةي دمت للةةدر، وييةةردد عليتةةا أقةةارب الميةةورى لالحيفةةال بالو بةةات اليذكاريةة  اليقليديةة 

وقد شا د علماء الحمل  الفرنسةي  إحةدى  ةذ  الكنةائة علةى عليتا أيضاً مبار  ويطلق(52)
 محةرل(ل قم   بل الطاحون  يم يأري تا لنفة ياريخ المبانى أسفل  ذا ال بل )يقصد ية

(53) . 
   1كنيسة 

يقةةع رةةى منيصةةف الطريةةق إلةةى قمةة   بةةل الطاحونةة  ولقةةد يمةةت إعةةاد  بنةةاء لتةةذ  
 (4)لوح  الكنيس 

مبنيةةة  مةةة، ح ةةةر ( 5)شةةةكل والي طةةيط ادصةةةلى عبةةةار  عةةة، كنيسةةة  بابيليكةةةا  
سةةم   مةةد لتا بال ةةدار 80سةةمك  ةةدرانتا    الح ةةر الرملةةىبينمةةا ادعمةةد  مةة، ال رانيةةت 

باهضةةار  إلةةى مةةد لي، آ ةةري،   مةةد ل بال ةةدار الشةةمالى وآ ةةر  سةةم95ه الغربةةى ايسةةاع
 . سم 95بال نوبى ايساعه 

والمد ل الغربى يؤدى لصال  الكنيس  مباشر  والمقسم  لثالث أروق  أوسةعتا    
 يةم بواسط  بائكيا، كل بائك  م، أربع أعمد  م، الح ر الرملةى م2.55عرضه ادوسط 

يةةاج أحةةد ادعمةةد  ذو شةةكل م روطةةى أسةةفله كسةةف   كمةةا عثةةر علةةى كشةةف قواعةةد ا 
Abacus   مربع  وسميك  بدو، ب ةارف   وعةرل الةرواق الشةمالى مسةاوى لل نةوبى

وبصال  الكنيس  نارذيي، إحدا ما بال دار الشمالى واد رى بال نوبى لإلضاء     م1.80
م 1.50ا م عمقتةة2والشةةرقي  بال ةةدار الشةةرقى ايسةةاعتا  (54) سةةم35واليتويةة  ايسةةاعتا 
اليةةى يصةةعد إليتةةا بةةثالث در ةةات واليةةى يقةةع بةةي، العمةةودي،   Bemaوأمامتةةا البيمةةا  

 (55) سم عرضةاً 75سم طوالً 345و ى مسيطيل  مساحيتا  اد يري، شرق صال  الكنيس 

. 
ويةةم كشةةف أربةةع حفةةر صةةغير  بوسةةط البيمةةا عثةةر بتةةا علةةى بقايةةا أ شةةاب ربمةةا  

  ومةةد لتا بالنتايةة   لباسةةيوروريا  لةةف الشةةرقي اسةةي دمت ليثبيةةت أر ةةل المةةذبح  ويقةةع ا
الشةةرقي  مةة، الةةرواق ال نةةوبى و ةةى ميتدمةة  يمامةةاً عةةدا ال ةةدار ال نةةوبى منتةةا وكانةةت 

 م .1.75اميداد ا م، الغرب للشرق 
 

                                                           

52- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , March 1990 , pp.5 - 6 . 

 . 116: المر ع السابق   ص  كويل. ج  -53
54- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , March 1990 , p. 6 . 
55- idem ., Report On The Season In Firan :Sinai , February - March 1992 , p. 2 .    
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 اإلضافات على الكنيسة 
يبدو أنه قد حدث يدمير كبير لتذ  لكنيس  بفعل السيول وييضح ذلك مة، م ةرى  

لةذلك يمةت إعةاد  بنةاء لتةا رةى ريةر  يالية  وشةملت عمةل سةور مبنةى   سةيل  لةف الكنيسة
سةةم ويبعةةد عةة، ال ةةدار 100بال رانيةةت حةةول الكنيسةة  يليصةةق بال ةةدار الشةةمالى وسةةمكه 

م وسةمكه 2.75وبه مد لي، ويبعد ع، ال دار الغربةى   سم 55م وسمكه 2.30ال نوبى 
 10.17 ىغربةةةم   وممةةةر 2.65×  16.70ونةةةيج عةةة، ذلةةةك ممةةةر  نةةةوبى   سةةةم 45
 م . 2.65×

أمةةا مةة، الناحيةة  الشةةرقي  رقةةد يةةم يوسةةيع الباسةةيوروريا حيةةى صةةار اميةةداد ا مةة، 
م وبتةةا حنيةة  مربعةة  وشةةباك بال ةةدار الشةةرقى   ومةةد ل بال ةةدار 4.50الشةةرق للغةةرب 

ودا ةل صةال  الكنيسة  يةم إضةار  عمةودي، بكةل بائكة  وضةعت   ال نوبى أغلق ريما بعةد 
لي  ولكةة، ح متةةا أصةةغر  وايضةةح ذلةةك دنتةةا وضةةعت رةةوق بالينةةاوب مةةع ادعمةةد  ادصةة

بالطات ادرضي  أما ادعمةد  ادصةلي  رقةد وضةعت رةوق الصة ر المبنية  عليةه الكنيسة  
مباشر   رأصبح يقسم أروق  الصال  بائكيا، كل بائك  م، ست أعمد    وبالنتاية  الغربية  

بإحةدا ما علةى عظةام م، الصال  قرب ال دار الغربى حفرت مقبريي، رةى الصة ر عثةر 
 بشري  . 
 ايسةعتم وباليةالى رقةد 2م عمقتةا 2.60كما يم يوسيع الشرقي  رأصبح ايسةاعتا  

  كما يم إنشةاء منصة   عرضاً  م1.90م طوالً 3.45 البيما واميدت إلى الغرب راصبحت 
وييكةو، المنصة  مة، كيلة  بنائية    طاب  شمال البيما ورى مقابةل ال ةدار الشةرقى للصةال 

ويو ةد بقايةا  (56) وو ةد  ةذا رةى كنةائة كيليةا أمامتا ح ر مسطح اسةي دم كةدرجمربع  
 مةة، المحيمةةل أنةةه سةةك، قسةةية الكنيسةة  والمسةةئول عنتةةا  منةةبل صةةغبر شةةمال الكنيسةة 

والمنبل مكو، م، ثالث ح رات   والح ر  الشمالي  الشرقي  بتا حني  صغير  ب دار ا 
 .(57)لى للقسية ويبدو أ،  ذ  الح ر  اسي دمت كمص   الشرقى
  2كنيسة 

وال ةبء    ويحوى إضارات عديد  م، كةل ال وانةب يقع على قم   بل الطاحون     
ويشمل الكنيس  بشرقييتا رقط وال يحةوى عرضاً م 8.15م طوالً 12.85 ادصلى مساحيه

 . ( 5)لوح باسيوروريا 
الغربى  مد لتا بال دار( 6)شكل والي طيط ادصلى عبار  ع، كنيس  بابيليكا   
م 2.80م يؤدى لصال  الكنيس  مباشر  المقسم  لثالث أروق  أوسعتا ادوسةط 1وايساعه 

بواسةةط  بائكيةةا، كةةل بائكةة  مةة، أربةةع دعامةةات مةة، الح ةةر الرملةةى باهضةةار  لةةدعاميي، 
مليصقيي، بال دار الغربى ويم كشف دعامات البائكة  ال نوبية    أمةا الشةمالي  رةيم كشةف 

الشةرقي  بال ةدار الشةرقى و ةى حنية  نصةف مسةيدير  مة، الطةوب و  دعام  واحد  رقط 

  .اللب، روق أساسات ح ري  
                                                           

56- ibid.pp 2 – 3 
57- Grossmann (P. ): Report On The Season In Firan :Sinai , March 1990 , p. 6 
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  :وأضيفت للكنيس  عد  إضارات على مراحل    
  وممةري، إحةدا ما شةمال   Narthexالمرحل  ادولى إضار  سةقيف  مةد ل مسيعرضة   

 الكنيس  واآل ر  نوبتا 
لتا مد ل يفيح على الممةر الشةمالى   ويبةدو المرحل  الثاني  إضار  ح ر  شمال الشرقي  

أ،  درا،  ذ  الح ر  كانت ضعيف  لذلك أضةيف لتةا  ةدار حةامى مة، الناحية  الشةرقي  
وال نوبي  وم، المحيمل اسي دام  ذ  الح ةر  باسةيوروريا   وأضةيفت لتةا ح ةر  أ ةرى 

(58)م، الناحي  الشمالي  بينتما مد ل 
  . 

  لفيةر  ورةى العصةر الفةاطمى يةم يحويلتةا إلةى وظلت  ذ  الكنيسة  غيةر مسةيعمل
مس د طبقاً لما ورد رى نص كرسى الشمعدا، بال امع الفاطمى دا ل دير سانت كةايري، 
والمشار إليه رى النقط  ال اص  بتذا ال ةامع رةى رصةل ديةر القديسة  كةايري،   ويةم ذلةك 

  دائريةة  بعمةةل محةةرابي،   دا ةةل الةةرواق ال نةةوبى والمحةةراب عبةةار  عةة، حنيةة  نصةةف
سةم   وحنية  كةل محةراب محاطة  بةدعاميي، 80م وسمك ال درا، 1.75اهريفا  الحالى 

وحفةر رةى الصة ر  ةبا، لميةا  ادمطةار أمةام المحةراب    م، دعامةات البائكة  ال نوبية 
ويةيم ي ميةع الميةا  مة،  ةارج المبنةى  م 1.57الغربى مغطى بالمالط مة، الةدا ل عمقةه 

، عة، طريةق مواسةير ر ارية  موضةوع  بشةكل مائةل  لف المحةراب ليصةب رةى ال ةبا
 .  (59)يرى د.  روسما، أنه ينيمى للكنيس  ادصلي  

ولقةةد ذكةةرت إي يريةةا الرا بةة  اليةةى بارت سةةيناء رةةى القةةر، الرابةةع المةةيالدى أ، 
 ناك كنيس  علةى قمة   بةل يشةرف علةى ريةرا، و ةو المكةا، الةذى صةلى عنةد  نبةى هللا 

ه يوشع بة، نةو، )الةذى  لةف نبةى هللا موسةى رةى قيةاد  بنةى موسى عليه السالم و بم ري
إسرائيل ( العماليق الذي، يصدوا لبنى إسرائيل رى رحلة  ال ةروج   و ةى يقصةد بةالطبع 

  ذ  الكنيس  . 
ويةةرى د.  روسةةما، أ، ادقةةرب أ، يكةةو، الكنيسةة  قةةد أنشةةئت رةةى القةةر، الرابةةع 

كل  انب يوحى بأ، و ود  ذ  الكنيس  الميالدى د، اهضارات العديد  لتذ  الكنيس  م، 
وذلةةك لعةةدم و ةةود  كةةا، منةةذ وقةةت طويةةل و ةةى يمثةةل أقةةدم نةةو  مةة، كنةةائة البابيليكةةا 

باسيوروريا اليى أصةبحت شةائع  رةى عمةار  الكنةائة الشةرقي  منةذ بداية  القةر، ال ةامة 
 (60)الميالدى

 Chapels  الصغيرةالكنائس 

 لطاحون  أنوا  م، المقابر ب بل ا  يو د ثالث   
مقابر عبار  ع، ريحات حفرت رى اليرب  الغريني  الناي   م، السيول المي مع  عند  – 1

 م . 1م اريفاعتا 1.50سفح ال بل عمقتا 
 مقابر مكعب  صغير  بنيت م، ال رانيت مي اور  رى شكل م موعات مندم   . – 2

                                                           

58- Grossmann (P. ): op. cit., ASAE 70 , 1984 – 85 , pp. 80 – 81 .   
59- idem ., Report On The Season In Firan : Sinai , March 1990 , pp. 6 –7 .   
60- ibid., pp.7-8 . 
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دا لي  مغطا  بقب  مقابر مبني  م، الطوب أو الح ر كل واحد  يحوى ح ر  مربع   – 3
على حنيات ركني  عبار  ع، بالطات كبير  م، الح ر موضوع  روق ادركا،   وبتذ  
الح ةةر  حنيةة  نصةةف دائريةة  ناحيةة  الشةةرق وأحيانةةا ن ةةد حنيةةات  انبيةة  إضةةاري    وكةةا، 
الميورى يدر، رى مقبر  يحت ادرل يمك، الوصول إليتا واسي دمت  ذ  المبانى أيضةاً 

لمنقطعي، وكا، ييردد عليتا أقارب الميورى لالحيفال بالو بةات اليذكارية  سك، للر با، ا
 مبارويطلق على  ذ  المبانى الديني  

(61)
 

 الكنيسة األولى 
 و ةةةةةةى( 7  )شةةةةةةكل يقةةةةةةع رةةةةةةى أول الطريةةةةةةق الصةةةةةةاعد ل بةةةةةةل الطاحونةةةةةة 
م   لتةةا مةةد ل بال ةةدار 2.08اريفاعتةةا   سةةم 50م سةةمك ال ةةدرا، 3.30×3.50مربعةة 

وبتةا شةرقي  نصةف مسةيدير  بال ةدار الشةرقى يريفةع    سةم75رقى ايسةاعه ال نوبى الش
   سةم  ويبةرب الشةرقي  لل ةارج65سةم عمقتةا 90أرضييتا ع، أرضي  الكنيس  ايسةاعتا 

وبتا د ليا، د ل  ي اور الشرقي  وأ رى بال دار الشمالى الغربى لوضع مسر   البيت 
 وحا يات الرا ب . 

  نيةالكنيسة الثا
 م3.70م طةةوالً 5.60مسةةاحيتا   بةةل الطاحونةة  و ةةى مسةةيطيل مةة  قةةرب قيقةةع 

دار الشةرقى ولتةا حنية  أ ةرى بال ةدار  مد لتا بالناحي  ال نوبي  وشرقييتا بالعرضاً   
 .الشمالى 

   لثةالكنيسة الثا
يقةةع علةةى مسةةيوى مةةن فل قلةةيالً عةة، الكنيسةة  اليةةى علةةى قمةة   بةةل الطاحونةة   
بكل  دار م،  درانتا  م2.30اريفاعتا  عرضاً  م4.30م طوالً 4.50مساحيتا و ىمربع 

وقةةد كانةةت  ةةذ  المةةدا ل   مةةد ل عةةدا ال ةةدار الشةةرقى بوسةةطه الشةةرقي  النصةةف مسةةيدير
   وايسا  الشرقي  ( 6)لوح  معقود  وييضح ذلك م، بقايا عقد المد ل الشمالى

سةةم   كمةةا يو ةةد د لةة  ب ةةوار 70سةةم ويبةةرب مةة، ال ةةارج بمقةةدار 80عمقتةةا    م1.05
 الشرقي  وكانت الكنيس  مغطا  بالمالط م، ال ارج بقيت أ باء منه رى ال دار الشرقى. 

 طرز الكنائس المكتشفة بوادى فيران 
 كنائة صغير  )مبار( اليى و دت على  بل الطاحون  . -1
(   4كنيسةة  مةة، رواق واحةةد مةةع و ةةود باسةةيوروريا المكيشةةف  بيةةل محةةرل )كنيسةة  -2

الةةوادى بةةالطور حيةةث اكيشةةفت ثةةالث كنةةائة إثنةةي، مةةنتم بةةدو، واليةةى و ةةد مثلتةةا بةةدير 
 باسيوروريا والثالث  لتا ح ر   نوبي  رقط .

 على  بل الطاحون ( 2بابيليكا م، ثالث أروق  مع عدم و ود باسيوروريا )كنيس   -3

                                                           

61- Grossmann (P. ) : op. cit., ASAE 70 , 1984, pp. 81- 79. 
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بابيليكا م، رواق أوسط ورواقا،  انبيا، ومد لتا بالناحي  الغربي  يؤدى إلى صةال   -4
  مباشر  باهضار  إلى مد لي،  انبيي، أحد ما بال دار الشمالى واآل ر بال نوبى الكنيس
 على  بل الطاحون ( . 1)كنيس 

بابيليكا م، رواق أوسط ورواقا،  انبيا، ومد لتا بالناحي  الغربي  يؤدى إلى سةقيف   -5
 مد ل مسيعرض  يؤدى إلى صال  الكنيس  و ى كنيس  المدين  بيل محرل .

ليكا م، رواق أوسط ورواقةا،  انبيةا، وح ةرات  انبية  كالكنيسة  ادسةقفي  بيةل بابي -6
محرل واليى و د مثلتا بدير سةانت كةايري، )كنيسة  الي لةى(   وبمنطقة  الفرمةا شةمال 
ةاج القةادمو،  سيناء )كنيس  يةل م ةب،(   واسةي دمت  ةذ  الح ةرات رةى اسيضةار  الح ك

عبةةر أيلةة  علةةى  لةةيج العقبةة  )الطريةةق  ل بةةل سةةيناء مةة، القةةدة بطريةةق الحةةج المسةةيحى
الشةرقى( أو القةادمو، ل بةل سةيناء مة، القةدة عبةر شةمال سةيناء وشةرق  لةيج السةوية 

 )الطريق العربى ( .
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