
  مقدمة المخطوط
 بواسطة القمص تادرس مينا آاهن الدير بارشاد من الشهيد ١٨٧٣ سبتمبر ٧هذا المخطوط اآتشف يوم األحد 

وقد وجد المخطوط . مارمينا الذي ظهر له في حلم في الليلة السابقة، طبقًا لشهادة القمص تادرس ونشرت في حياته

: أجساد الشهداء والقديسين المكرمينه خمسة أنابيب تحوي في غرفة مخفاة بالكنيسة فوق الهيكل البحري، ومع

  مارمينا، ماربقطر، مارتكال هيمانوت الحبشي، القديسان قزمان ودميان، مارجرجس

  .آتب هذا المخطوط خصيصًا لكنيسة فم الخليج ويوجد أآثر من دليل قاطع على ذلك في المخطوط

  :ينقسم المخطوط الى خمسة أجزاء

  الميمر األول وبه سيرة الشهيد من والدته الى استشهاده ونقل جسده الى مصر : ٥٤ الى ١من صفحة  -١

الميمر الثاني وبه قصة نقل الجسد بحرًا الى اإلسكندرية واستقراره في منطقة بحيرة  : ٧٥ الى ٥٥من صفحة  -٢

 الممزار آلالف الحجاج من آل أرجاء العآبياض بمريوط، وبناء عدة آنائس وتأسيس مدينة أبا مينا 

 . معجزة جرت بشفاعة الشهيد في منطقة مريوط١٦ويشمل  : ١٥٦ الى ٧٦من صفحة  -٣

الميمر الثالث وبه قصة خراب مدينة أبا مينا في القرن العاشر وطمر الجسد في  : ١٧٦ الى ١٥٧من صفحة  -٤

ها حتى استقر الخرائب ، ثم اآتشافه بواسطة أحد أعيان األقباط وتنقله من مريوط الى أشمون الرمان ثم الى بن

 في آنيسته بفم الخليج في أوائل القرن الرابع عشر

  معجزات جرت بشفاعة الشهيد في آنيسته بفم الخليج٤وبه  : ٢٠٣ الى ١٧٧من صفحة  -٥

  :ظل هذا المخطوط في عهدة آهنة الدير المتعاقبين

    ١٩٠٦القمص تادرس مينا حتى نياحته عام  -١

   ١٩٤١القمص مينا يعقوب حتى نياحته عام  -٢

   ١٩٦٧القمص ابراهيم موسى حتى نياحته عام  -٣

بعد نياحة القمص إبراهيم موسى انتقلت أسرته من اإلقامة بالدير وأخذت المخطوط معها، لكن زوجة حفيده قامت 

  .باعادة المخطوط الى الدير في وقت الحق

  ميالدية ١٧٠٢=  قبطية ١٤١٨و عام سخ ها سجله الن، وسيجد تاريخًا واحد عامالمخطوط في آتب 

قمنا بعمل مسح ضوئي لكل صفحات المخطوط ، وعمل بعض التحسينات الضرورية للصور دون مساس بالنص 

وآان هذا ضروريًا لتعرض المخطوط إلهمال شديد على مدى سنوات عديدة، ثم أعدنا آتابة النص الى جوار صورة 

ة والنحوية في أصل المخطوط ، قمنا سيالحظ القارئ بعض األخطاء اإلمالئي .آل صفحة للتسهيل على القارئ

  في أسفل الصفحة في حاالت الضرورة ، معتمدين على فطنة القارئبنسخها آما هي، وتدخلنا بالتوضيح 

  :توجد بعض السمات في النص آانت سائدة في الكتابة العربية في القرن الثامن عشر، ومنها

  الذي تكتب الدي: آتابة حرف الذال بدون نقطة 

  آثير تكتب آتير: ف الثاء بنقطتين فقط آتابة حر

  قائال تكتب قايال، لئال تكتب ليال: آتابة الياء بدال من الهمزة في بعض الكلمات 

  آل من تكتب آلمن: وصل بعض الكلمات معا 


