
   الميمر الثاني–سيرة مارمينا 
عنا ترقيمًا للصفحات حسب ترتيبها  وقد وض١٧٠٢ عام  الموجود بالكنيسة وآتب فيهذا هو الجزء الثاني من المخطوط

 لبعض ًا، وحتى ال ينقطع السياق آتبنا النص متصًال ووضعنا رقم الصفحة في بداية محتوياتها وادخلنا صورفي المخطوط

   تصحيح األخطاء النحوية أو اإلمالئية إال في حاالت الضرورةدونابة المحتويات آما هي اعدنا آت. الصفحات
]٥٥[   بسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد

اعجوبه عظيمه ظهرت لكنيسة الشهيد 

  العظيم ماري مينا برآته معنا امين

اسمعوا يا أباي واخوتي االرتدآسين 

 آان .المجتمعين في الكنيسة المقدسه

في واليت قايم مقام اسماعين بك في 

زمن رياسة االب البطريرك انبا يوانس 

تشاور االراخنه المكرمين والشعب 

المسيحي بمصر والقاهره ان يكتبوا 

قصه بالشرح االتي دآره وآان دلك 

سنه الف ومايه وسته عشر هالليه 

الموافق سنة الف واربعمايه واحد 

 وان .وعشرين قبطيه للشهدا االطهار

االراخنه المدآورين آتبوا قصه 

وقدموها الى قايم مقام اسماعين بك 

الدي قال في فساعدهم السيد المسيح 

انجيله المقدس ادا قدمتم امام الملوك 

والقواد وال تهتموا بما تقولون فان 

روح القدس يتكلم فيكم وافعل لكم 

جميع ما يردونه من االعمال الصالحه 

لمقام فحين قريت القصه على ا

الشريف رسم بتوقيع شريف بترميم 

الكنايس ويوخد عليه خطوط السادات 

الموالي القضاه ونزلوا من القلعه االراخنه فرحانين مسرورين آمتل من وجد غنايم آتيره واجتهدوا في ترميم الكنايس 

) مشطوبة(بالشيخ الطيبي جميعا بمصر والقاهره وبخاصه آنيسة الشهيد البطل العجايبي بمصر المحروسه براس الخليج 

الذي نحن االن مجتمعين نعيد له فيها في هده اليوم المبارك وآان الواقف على العماره ابراهيم تابع المعلم ابشاي والكهنه 

 ايام )مثل (حكم) هدوء حال(الكرام القمص مكرم اهللا وابنه القمص جرجس والقمص يوحنا وآان في دلك االوان هدوا سر 

الكنيسه من ) سور( ولم احدًا عارض الشعب من المعلمين وال الكنايس ونزل سهوا عليهم وهدوا صور قسطنطين الملك



 المعجوبه بشفاعت ماري مينا الجدار وبنوه ورموا داير حول الكنيسه من االول الى االخر وصاروا الشعب يديعوا بهده

  العجايبي تكون معكم امين 

  والناظر المعلم سيداروس واخيه المعلم جرجس" لشهيد مارميناآنيسة ا: "مكتوب على الهامش األيسر * 

  من الواضح أن هذه الورقة آتبت بيد ناسخ آخر غير الذي آتب الميمر ثم وضعت بين الميامر حين تم تجليده

 وآافة  فاغفروا لي يااباي واخوتي)ينشع (الميمر والورق يرشح) بدأوا( وعدم الكتابه على هده الورقة اال انه بدوا ]٥٦[

  امين . والشكر هللا جل اسمه. الشعب المسيحي امين

   بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد]٥٧[

االرشي  (نبتدي بمعونة اهللا تعالى وحسن توفيقه بشرح ميمر وضعه االب الفاضل انبا مراديوس االرشي متريدس

 البطل الغالب الظافر الطاهر مارمينا شهيد ربنا يشرح آرامة الشهيد العظيم الشجاع) رئيس المتوحدين= مندريتدس 

 وظهور عجايبه بشفاعته ، وبنيان آنيسته المقدسه وتكريزها في اليوم الخامس عشر من شهر بوونه،يسوع المسيح

  ومع ساير بني المعموديه الى النفس االخير امين امينالمقدسه المقبوله في آل حين تكون معنا 

 ]٥٨[ الوم داتي وحدي الني غير مستحق ان انطق )النجباء ( االحبا واالوالد المبارآين النجبامرارًا آتيره ايها االخوه

 الن آالم اهللا شفا للنفوس والتعليم الصالح مطفيًا ،الكالم االلهي النه روحًا طاهرًا وربحًا للنفوس المتنعمه بااللهيات

اقول لكم يا احباي اني االن صرت متل انسان .  الضعيفهراس الحكمه هي خوف اهللا وخوف اهللا ماسكًا للقلوب. للشهوات

ال يستطيع ان يقول مديح شهيد ) ثقيل(الخاطي الكن ) البائس( ولساني البايس ،بعيده وهو ال يعرفهايسير في طريق 

 ان يعطيني موهبة روحه القدوس لكي اتكلم ،ى انطق السن الخرس ولكن انا اسال صاحب آنوز الرحمه الذ،المسيح

يسيرًا من مديح هدا القديس الطاهر الكوآب المنير الزاهر الشجاع الغالب الظافر البطل المكرم البار واالنا ) بجزء(زوًا بج

 ]٥٩ [هدا الذي نال المجد والمديح من ربنا يسوع. المختار الشهيد العظيم االمين المبارك مارمينا الملقب باالمين) االناء(

 واالخر ، واالخر الجل انفراده في البريه،الواحد الجل بتوليته. ييه نورانيه ال ينطق بمجدها ونال تلته اآاليل سما،المسيح

يا احباي انه لما اراد .  وصار جنديًا لملك الملوك ورب االرباب،الجل شهادته الفاضله واعترافه الحسن وسفك دمه الطاهر

اللهي وتكون اجسادآم ينبع منهم ينبوع خالص يشفي  حيت قال لهم بفاه ا،الرب ان يتم وعده الصادق لشهداه االطهار

   . وسوف يبنى آنايس باسمكم في المسكونه آلها،من ساير االمراض والعاهات) بايمانه(ويتبارك بامانه  ،آلمن ياتي اليه

المحب هللا  اهلك الملك الكافر ديقالديانوس واعطى المملكه للملك البار ،الرب بارادته الصالحه آمال دلك) شاء(ولما شا 

ى سم بان يفتح الكنايس المقدسه وتبنور، )هياآل أالوثان( وانه اغلق البرابي النجسه ،قسطنطين ابن هيالنه الملكه الباره

 وابتدا ساير . القديسين الذين سفك ديقالديانوس دمايهم المقدسه]٦٠[ وان يبحثوا باجتهاد في اظهار اجساد ،حسنًا

 وخصوصًا الجسد الطاهر الذي لهذا الشهيد العظيم ، وبترآوا فيها اجساد الشهدا االطهاراالرتدآسين ببني البيع الطاهره

. ودلك انه لما اآمل شهادته المقدسه وضربت رقبته بحد السيف في اليوم الخامس عشر من شهر هتور. المختار ابا مينا

 اخته المبارآه دفعت جميع ما آان معها من وان. وان االردياء عباد االوثان اوقدوا النيران وطرحوا جسده الطاهر فيها

 ووجدته سالما آانه لم تلمسه ،ه ايام وتلته ليالتلتاقامت النيران تلهب عليه  بعد ان ،المال لالجناد واخدت الجسد الطاهر

 المضي ]٦١[ ولم تجد فيه رايحه الدخان وانها لما اخدت الجسد قبلته وابتهجت به ابتهاجًا زايدًا وعزمت على ،نارًا البته

 وانها قالت لصاحب المرآب ، وانها حملته الى شط البحر فوجدت في البحر مرآب ساير الى االسكندريه.الى االسكندريه

لعل لي فقال لها ) اثاثًا( فقال لها ما معك فقالت له معي فرد خوص فيه اتاتا ،لعل تحملني وما معي الى تغر االسكندريه

خد آراك ا فقالت له ياسيدي انا امراه ضعيفه وما معي غير اتات اطيف فقال لها ما من شهدا النصارىيكون معك جسد 

 يا اخي الحبيب ، الطاهر وقالت لهدسلتفتت الى الج وانها للوقت ا،اال اربعة دنانير) اجرتك واجرة ما معك(وآرا ما معك 



 وآانت .ميعه الى االجناد حتى دفعوا لي جسدكج) بذلته(شهيد ربنا يسوع المسيح انت تعلم ان المال الذي آان معي ابدلته 

 وبعد دلك مدت يدها الى القفه حيت جسد الشهيد العظيم ،القلب) متوجعة(وهي باآية العين متجعة ) هكذا(تقول هكدي 

 وللوقت امر احد النواتيه بان يحملها ، لصاحب المرآب]٦٢[ فوجدت اربعة دنانير وانها اخدتهم ودفعتهم ايضًا ،اخيها

 ،وادا وحوش مفزعه لهم رقاب طوال جدًا ووجوههم مثل وجوه الجمال ولما ساروا وتوسط النهر .ا معها الى المرآبوم

 وان الناس الدي بالمرآب صاحوا وضجوا وخافوا خوفًا ،وصاروا يمدوا رقابهم الى المرآب لياخدوا من بها من الرآاب

 وان اخت الشهيد اضطربت ،من الحياة) يأسوا(وايسوا  وآادت نفوسهم تفارق اجسادهم من خوف الوحوش ،عظيمًا

 وصارت تقبل القفة وتقول ياشهيد المسيح اسال الرب في ،وقلقت وبكت بكاء مرًا فضرعت الى الرب وتشفعت باخيها

 وآانت تقول هكدي وريس المرآب محدقًا ينظر اليها سامعًا لما .خالصنا من هده الوحوش المفزعة المهلكة للنفوس

 وللوقت خرج من جسد الشهيد العظيم ابا مينا سهام نار ]٦٣[وره لما تكاتر قلقهم للناسآ وان الوحوش المد،تقوله

 ، فغطسوا للوقت في الماء،ولحقت وجوه الوحوش

الى السفينه وبعد دلك عادوا ايضَا ومدوا رقابهم 

 وانهم سجدوا ،فمنعوا ايضًا بتلك السهام النار

اخله جسد الشهي ومضوا بارقابهم على الفرد الدي بد

ايضًا وغطسوا في البحر ولم يعودوا يظهروا مره 

 وان الرآاب تعجبوا عجبًا عظيمًا وسبحوا اهللا .تانيه

وان صاحب المرآب . الدي نجاهم من الموت السو

نهض من مكانه وحضر الى حيت اخت الشهيد وقال 

لها اعلميني مادا معك داخل هده القفة الخوص 

 ارتعبت منه وظنت انه ادا تحقق انه  وانها،المخيطه

 وان صاحب المرآب قال ،جسد شهيد يرميه في البحر

 وان ما حصل الخالص لي ولمرآبي ،لها ال تخافي

ولكل الرآاب اال برآوبك معي واال آانت الوحوش 

) الطمأنينة(اهلكتنا وانها لما تحققت من الطمانيه 

   اعلمته

د

هيد العظيم  وآل الحاضرين معه انه جسد الش]٦٤[

 ،ابا مينا الدي سفك دمه الطاهر على اسم المسيح

 وللوقت ،وانها واصله به الى مدينة االسكندريه

صاحوا آل الجموع الدين في المرآب قايلين تبارك 

بحمل هدا الجسد الطاهر اسم الرب الهنا الدي انعم لنا 

 واعلنوا ،معنا حتى خلصنا بطلباته من الموت الردي

 ، وان ريس المرآب تقدم الى الجسد الطاهر وسجد امامه وتبارك منه.لمجد صانع العجايب بقديسيهالتسبيح لرب ا

 النه آان وثنيًا يعبد ابلون الى دلك ،واعترف امام الجموع انه من االن صار مسيحيًا ومعترفًا بالسيد المسيح له المجد

 ودفع لها من ،ظيم ابا مينا الدي آان اخدهم اجره مرآبهوانه اخرج االربعة دنانير واعادهم الى اخت الشهيد الع. الوقت

وآان احد النواتيه له  .منه ]٦٥[ وان الجموع نهضوا مسرعين وسجدوا على الجسد الطاهر وتبارآوا ،ماله عشرة دنانير



 فسبح اهللا الدي انعم ،عين واحده وانه لما تقدم وتبارك من جسد الشهيد ومرغ وجهه عليه فصحت عينه متل االخرى

 اعلنوا المجد والتسبيح للرب ، وان آل الجموع لما راوا هده االية العظيمه الباهره للعقول.عليه بهده الموهبة العظيمة

وبعد دلك .  ونهضوا مسرعين وقدموا آل منهم آرامات وهدايا للشهيد العظيم ماري مينا،المستحق لدلك واآرموا شهيده

وان اهل المدينه لمل علموا بوصول الجسد الطاهر للوقت خرجوا جميعهم . سكندريه بالسالمهوصلت المرآب الى اال

ارآوا من الجسد وادخلوه الى المدينه العظمى االسكندريه باآرام لبطريرك وسجدوا هللا على االرض، وتبوصحبتهم االب ا

ولما آان بعد . لبيعه المقدسه داخل المدينه وآفنوه باآفان طاهره آما يليق بعظمته ووضعوه في ا،وتبجيل وتوقير عظيم

 وان مالك الرب ، انقضي االضطهاد لم يريد الرب ان يكون جسد شهيده الطاهر ابا مينا بمدينه االسكندريه]٦٦[زمان 

 وقال له الرب يامرك ان تاخد جسد شهيده الطاهر مارمينا وتحمله على ظهر جمل ،ظهر لالب البطريرك انبا اتناسيوس

بل اتبعوه من بعد ومكان ينخ فيه الجمل هو المكان الدي  وال تدع احدًا يمشي امامه وال يضربه ، خارج المدينهوتخرجه

ولما آان باآرًا اخبر . فلما انتبه االب البطريرك من النوم سبح اهللا ومجد شهيده. اختاره الرب ان تبنى فيه بيعه على اسمه

 مالك الرب وامر للوقت بان يحضروا له جمل وحمل عليه جسد الشهيد الكهنه وآل الشعب االرتدآسي بما اعلمه به

يسمى بحيرة بياض  ]٦٧[العظيم مارمينا واخرجوه خارج المدينه وترآوه ماشيًا وحده وهم يتبعوه حتى وصل الى مكان 

ي اراد الرب ان تبنى وبارادة اهللا نخ الجمل هناك وللوقت وادا هم يسمعوا صوت من جسد الشهيد قايًال هدا هو المكان الذ

فيه البيعه على اسمي وآان الشعب جميعه يسمعوا دلك الصوت فمجدوا اهللا تعالى وشهيده وتقدموا وحلوا الجسد من على 

 المقدس وا تابوتًا من الفضه ووضعوا الجسداغوبعد دلك ص. ًا موضعًا وترآوه فيهله سريع) هيأوا(ظهر الجمل وهيوا 

واظهر اهللا من الجسد الطاهر ايات واشفيه عظيمه وآان آلمن ياتي الى دلك المكان ممن . انداخله وآان دلك المكان بست

به اصناف االمراض من العميان والمقعدين والمفلوجين والدين بهم الشياطين ادا هم سجدوا امام الجسد الطاهر وتبارآوا 

رى والبالد القريبه من االسكندريه ليسبوا اهلها وبعد دلك تارت حشود البربر واتوا الى المدن والق. منه يشفوا لوقتهم

للقاهم وان الوالي اختار اخد جسد ) تهيأوا( وان مريوط وما حولها حصل لهم قلق عظيم وتهيوا ]٦٨[. وينهبوا اموالهم

 المكان  وان الوالي اتى الى حيت الجسد العظيم ولما فتح.الشهيد مارمينا صحبته ليعينه في حرب البربر ويكون له منجيًا

 وبعد دلك .على ظهر جمل وانه حمله معه ،يمنعوه من اخده) لئال( وانه اخفا دلك عن الجموع ليًال .اضا له نورًا عظيمًا

وان الوالي عزم على .  ورجعوا سالمين بشفاعة الشهيد العظيم ماري مينا،التقوا بالبربر وهزموهم ونهبوا غنايمهم

 وانه . بل يحمله معه الى مدينته ليكون له عونًا ومنجيًا،ال يترك جسد الشهيد مكانهانه ) فكر(الرجوع الى مدينته وافكر 

 فضربوه لكي ، ولما وصلوا الى المكان الدي آان فيه الجسد برك الجمل هناك،حمله على احد الجمال االقوياء وسار

 ، اخر فلم ينهض االخر على القيام وضعوه على جمل]٦٩[وانهم . يقيموه فلم يتور فضربوه ضربًا مولمًا وهو لم يتحرك

 فتحقق الوالي ان هدا االمر من اهللا وان الشهيد لم يرض ،فاداروه على جميع الجمال الذي معهم فلم يتور به واحدًا منهم

 وصور تحته هيية ، وعمل للوقت لوح خشب وصور فيه تمتال القديس ابا مينا، فترآه في مكانه بمريوط،بالدهاب معه

ر، واخدها  وترآها على الجسد الطاه،الدي طلعوا من البحر ليهلكوا السفينه ومن بهاوش المشبهه الجمال الوح) هيئة(

   . وترك الجسد داخله وتبارك منه وسافر الى بالده، تابوتًا من خشب الساج الدي ال يسوسمعه لتكون عونًا له، وعمل

 واذا هو يرى ، زحف صبيًا اعرج الى ظاهر المدينه،شهيدهوبعد زمان آبير لما اراد الرب ان تبنى هناك بيعة على اسم 

 جسد الشهيد ]٧٠[ وان الصبي زحف الى ان وصل الى المكان الذي آان القنديل يضي فيه وهو مكان،من بعد قنديًال يضي

 وان ابو .ءوان الصبي لكترة ما لحقه من التعب توآا على التابوت المكرم فنام وآان هناك اقوام غربا. العظيم ابا مينا

 فلما وجده اخد عصاه وقصد ، فخرج خارج المدينه يطلبه وبعد تعب آتير وصل اليه،الصبي طلبه في المدينه لم يجده

الم البته فتعجب آلمن آان هناك  آانه لم يصيبه ، وان الصبي نهض للوقت قايمًا وجرى على قدميه هاربًا من والده،ضربه



وان المومنين . ر شاع في مدينه مريوط وآان الهلها فرحًا عظيمًاه الطادالجسوان خبر . وسجدوا هللا وعظموا شهيده

 وابتدوا في دلك بامر االب البطريرك ،محبي المسيح وشهيده بمريوط اهتموا ان يبنوا بيعة عظيمة باسم القديس ابا مينا

 ]٧١[ ك والمومنين بكل البالد والمدن وسامعت الملو. وان آل واحدًا آان ياتي اليها بما تصل قدرته اليه،انبا اتناسيوس

 وآان الرب يعضدهم ويساعدهم الى ان اآملوا البنا ،وارسلوا له الهدايا والتحف والدهب الكتير لبنا البيعهالقريبه والبعيده 

الى اسفل سقط من اعال المكان  وادا احد الصناع ،وآان عندما ابتدوا ان يعملوا الطاقات العلويه الذي تحت الجمالون .جيدًا

وحملوا الرجل الدي وقع ميتًا لكي  ، فوقع على آلمن آان واقفًا خوفًا عظيمًا،وآان دلك الوقت الساعه التاسعه من النهار

البيعه ) جانب(ان يدعوه في مجنب ) تشاوروا( واشتوروا ، وعندما هم مفكرين في دلك دخل الليل عليهم،يجهزوه ويدفنوه

 وادا الشهيد ،ولما آان النصف من الليل. م الى بيته وهو في حزن عظيم لما اتفق لهم ودهب آل منه،الى اشراق النور

 ]٧٢[  وتقدم الى الرجل الميت ورشم اعضاه جميعًا بعالمة الصليب المقدس،العظيم مار مينا ظهر في شبه جندي الملك

ض دلك االنسان حيًا آانه لم يصيبه الم  وللوقت نه،ونفخ في وجهه قايًال باسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد

ن الشعب وآل ا ولما آان باآرًا و. بشفاعة شهيده ماري مينا،ة اخرىاهللا الدي انعم عليه بالحياة دفع وهو يسبح ،البته

 ، فوجدوا دلك االنسان حيًا، وانهم لما دخلوا البيعه وهم باآيين،الصناع اتوا لكيما يصلوا على الرجل الميت ويدفنوه

 .في قديسيه) آائنة( عجايب اهللا آاينه ،للوقت صرخوا قايلين يارب ارحم ما اعظم اعمالك يارب وآل بحكمة صنعتو

 فتعجبوا ، وهو الدي اقامه من االموات، فاخبرهم ان القديس العظيم مارمينا ظهر له،وانهم سالوا دلك االنسان عن امره

 وآملوا البيعه بكل حسن ]٧٣[د دلك اجتهدوا وبع .الشهيد العظيمنعم عليهم بهدا عجبًا عظيمًا وسبحوا الرب الذي ا

 وان االب . وآان دلك في مملكة البار انوريوس االرتدآسي ورياسة االب البطريرك انبا اتناسيوس الرسولي.وجمال

وضع جسد  و،البطريرك جمع االباء المطارنه واالساقفه والكهنه واالراخنه وحضر من مدينه االسكندريه الى البيعه

 وآان دلك في اليوم ، ورسمها باسم الشهيد العظيم مارمينا، وآرزها باسم التالوت المقدس،القديس ابا مينا داخلها

وبعد دلك لما آان في مملكة البار  .ما ال يوصف واظهر اهللا من االيات والعجايب .الخامس عشر من شهر بوونه

 ، بنيت ايضًا بيعه حسنه على اسم الست السيده،ااوفيليس البطريرك في ايام االب القديس الطاهر انبا ت،سيوسوتاوض

 ، تملك الملك البار زينون اتى الى البيعه]٧٤[ولما. الجل آترة الجموع الدي آانت تجتمع في تدآار القديس مارمينا

 واآابر المملكه والعساآر  وابتنى له بجانب البيعه قصرًا عظيمًا وامر لكل االمرا،وتنبارك من جسد الشهيد العظيم مارمينا

 وامر الملك ان يقيم بالمدينه اميرًا . وسكنها جموع آتيره،بان يبتنوا الدور والمنازل ففعلوا دلك وصارت مدينه عظيمه

 وجعل للبيعه مرتبات ، واطلق لهم االرزاق والجرايات من خراج مريوط، ومعه تلتة االف مقاتل الجل حشود البربر،عظيمًا

 صار ،وان الناس الدين آانوا يحضرون ليبارآوا من الشهيد مارمينا. مرضى وآل المساآين وقيام حال الكهنهآتير الجل ال

 ان ]٧٥[ وبعد دلك لما تملك الملك البار انسطاسيوس فبلغه. يحصل لهم تعب عظيم ومشقه زايده في الطريق لعدم الماء

ر ان تنبى م فا،ومشقه لعدم الماء ومكان يستريحوا فيهم تعب الدين ياتون لزيارة بيعه الشهيد العظيم مارمينا يحصل له

 ، فحصل لالتيين بدلك فرحًا عظيمًا وراحه، فبنيت مساآن وخانات ومساقي.في الطريق خانات وتحفر مساقي ففعلوا دلك

صى عددهم من  وصار تجتمع الى البيعه في يوم تدآارها خلق ال يح،وسهل عليهم السعي الى بيعه الشهيد العظيم ملرمينا

وسادآر .  وبلغت اخبار العجايب الى اقطار االرض. وآان اهللا يظهر فيهم االيات والعجايب باسم شهيده مارمينا،آل مكان

 شفاعته تكون معنا ، مجدًا هللا ولشهيده العظيم ماري مينا،لكم ايها الشعب االرتدآسي المحب للمسيح اليسير منها

  . ابدًا دايمًا سرمديًا امين امين والمجد هللا، الى النفس االخيروتحفظنا وتحرسنا من العدو الشرير



  
 من المخطوط٧٥ صفحة –الصفحة األخيرة من الميمر الثاني 


