
   

  الميمر الثالث
  رحلة الجسد المبارك من مريوط حتى فم الخليج

ويسبون المناطق المحيطة بها  مدينة اإلسكندرية وًآان اإلفرنج والبربر يغزون آثيراالفاطمي  نه فى عهد الملك المعزأ

 ًملك المعز أميرافلهذه األسباب ولنشوب ثورة فى أراضى برقه بالخمس مدن الغربية ، ولى ال. أهلها وينهبون أموالهم 

سمه شيخ الصنيعة الترآي ، وأثناء ا وظيفة رئيس ديوان له لها يدعى الفلك التقوى ، وعين أحد أعيان األقباط فى

 ليبحثوا عن طوب ٍ عالٍ تلىلإاألعراب بعض وفى مدة إقامتهم عمد .  برقة مروا على جهة مريوطىلإسفرهما 

، وأراد فريق جواهر أو ًفظنوا أن فى داخله أمواالمقفًال  ًوجدوا صندوقا التل ىيستخرجونه منه، فبينما هم يحفرون ف

. التحقيقما بينهم وأخذ فى منهم أخذه دون اآلخر ، فنشبت مشاجرة عنيفة بينهم ، فحضر األمير وجنوده وفصلوا فى

  الجسد ينجو من محاولة لتدميره 
ها يفتحوها أيضا ، ولما رفعوا الغطاء دهشوا إذ وجدوا ففوجدوا بداخله أنبوبة مزخرفة ف، أمر األمير بفتح الصندوق

 الحرير الفاخر، فأمر األمير أن يلقى الصندوق فى موقد النار بالمطبخ لتجنب ثورة األعراب بسببه فيملفوفا  جسد إنسان

 الزم ،  المطبخ لتجهيز بعض ما هوىلإرئيس الطباخين حضر فى الليل و .، ففعل الجندي آما أمره وصرف الحاضرين 

قترب منها األقوا الصندوق بالجسد المقدس ، وعندما حيث  من وسط النار ً من نور يضئ آالشمس صاعداًفرأى عمودا

 من وسطها، ً ، ألنه وجد الصندوق بأنبوبته والجسد الموضوع داخلهما لم يحترقا، وعمود النور صاعداًدهش جدا

أخرج ف،  وتأآد أنه من أجساد الشهداءولما نظر ذلك مجد اهللا.  رآه، وأيقظه وأخبره بما شيخ الصنيعةىلإ ًتوجه حاالف

 ، وسلمه إلى أحد ً غلقا محكمااالصندوق من النار ووضع الجسد باألآفان فى قطعة الحرير وأعاده إلى األنبوبة ، وأغلقه

 ً عودته وال يخبر أحداوأن يحرص عليه لحين، وأمره بالذهاب به إلى منزله بناحية أشمون الرمان ، غلمانه األمناء 

  .بأمره 

  الجسد فى أشمون الرمان 
م أرسل ودعا األب أسقف ابرشيته ، ولما حضر أعلمه بمسألة الصندوق ، وأنه ال يعل،  شيخ الصنيعة إلى منزلهولما عاد

ده آما آان فتح األنبوبة وتبرك من الجسد ، ولفه فى أآفانه وأعاحضر األب األسقف و، فمن هو صاحب هذا الجسد الطاهر

، ويظهر لك اسم صاحب هذا الجسد  جهدك واهللا يبارآك ويعوض أتعابكحافظ عليه بكل: يعة صن، وقال لشيخ ال

أما ذلك الرجل  . ً ووآل به من يخدمه دائماًثم وضع أمام التابوت قنديال. النوراني المقدس ، ليصير ميناء لخالص  آثيرين

، ونقل التابوت معه ووضعه فى مكان خاص منفرد ووضع وسكن بها بنها انتقل إلىوأشمون الرمان بعد مدة ترك ف

.القنديل أمامه 

   مارمينا يظهر –الجسد فى بنها 
، فبينما هو نائم ذات آان يزوره من حين آلخرسحق الراهب أوآان لشيخ الصنيعة المذآور صهر راهب مبارك يسمى 

 على حصان ً أيقظه يضئ آالشمس وراآباىوتطلع فوجد الذ ًه شخص أيقظه من النوم ، فقام مذعوراي إلىليلة أت

سحق أيا : ها التابوت المقدس ، وقال له ي إلى الغرفة الموضوع فىفمضى معه إلى أن أت . ىتعال اتبعن: وقال 

سحق وقال له يا سيدي من أنت؟ أ بدون أن توقده، وأشار بيده إلى التابوت، فاضطرب ىالراهب لماذا تترك قنديل جسد

وم الخامس عشر من شهر الي استشهدت فى أوائل الجيل الرابع على اسم ربنا يسوع المسيح فى ىأنا مينا الذ: جابه فأ

نا هذا الجسد ونحن ال نعلم اسم ي إلى منذ أتىفقال الراهب يا سيد.  هو الموضوع داخل هذا التابوت ىهاتور وجسد

ه اهللا نقله إلى أية بيعة ، وسأطلب من ي يريد فىإلى الوقت الذها قد أعلمت لتحتفظ به جيدا :  فأجابه القديس ،صاحبه

 ، ًأما الراهب فامتأل قلبه فرحا .اختفىوالرب فى آل حين، ليحفظكم من آل شر وينجيكم من التجارب، ثم أعطاه السالم 



   

مكان التابوت وأحضروا قناديل جديدة ال، اهتموا بزخرفة ً عظيماً

 وزادوا فى إآرامه ، وآانوا يدعون قسيس تلك الجهة ليرفع البخور أمام الجسد فى ً وليالًووضعوها أمامه موقدة نهارا

. تذآاراته

سها لخدمة الجسد عذراء تكرس نف
فوهبها والدها لخدمة جسد  .وآان لشيخ الصنيعة ابنة عذراء تسمي شمس القبط ، نذرت عفتها امتنعت عن الزواج

عفتها لاهتمت بخدمة الجسد المقدس وتنظيف المكان والقناديل، ووالقديس آبا مينا طول أيام حياتها ، ففرحت بذلك، 

.، إذ آان يظهر لها ويقويها آما ظهر ألسحق الراهبًوأمانتها استحقت مشاهدة القديس عيانا

  ما رمينا يعلن مشيئة الرب فى نقل جسده 
فظهر الشهيد العظيم . واستمرت على هذه الحالة إلى أن أراد الرب نقل الجسد الطاهر إلى بيعة على اسمه بظاهر مصر

طلب عنكم أمام منبر  آل هذا الزمان الطويل وسأظل أى، وال تعبكم معى خدمتكم لى ال أنسىأنن: لست القبط وقال لها 

ثم بعد ذلك بقليل .  مطمئنة البال ىه فكوني إلى شاء الرب أن ينقلنى إلى المكان الذى سأمضى، ولكننالسيد المسيح

 ًا آاهنا آاتمين سر هذا األمر، فاختاروً، وآانوا جميعار لرفع البخور أمام الجسد الطاهر آان يحضىتنيح القس التقى الذ

ستمر او،  ً لبيعة الشهيد العظيم مارجرجس ببنها وأخبروه باألمر ففرح جداًآان خادما،  يسمى القس ميخائيل ًمكرما

وآان له ولد آرسه ) .  بؤونه ١٥ هاتور ، و ١٥( على الحضور عندهم لرفع البخور أمام جسد القديس مرتين فى السنة 

 وخدم مع أبيه ، وعلم بأمر الجسد الطاهر فأوصاه والده بأن يتكتم األمر وال  اسمه إبراهيم فحضر معه ذات مرةًشماسا

  .ًيخبر أحدا

  تدبير الرب لنقل الجسد 
وتصادف أن والده قربت أيامه فتنيح بسالم ، وفى ذلك الوقت آان يوجد رجل اشتهر بالتقوى هو وزوجته من أقرباء 

وآان يحضر لرفع البخور أمام الجسد . ة العذراء بناحية أتريبيعة السيد على بًشيخ الصنيعة ، فأختاره الشعب قسا

الطاهر أيام تذآاراته ، فحضر الشماس إبراهيم ابن القس ميخائيل المتنيح ومعه شخص من أعيان المدينة بقصد الدخول 

، فأغتاظ  من أن يشيع أمر الجسد المقدسًنعهما أصحاب المنزل من الدخول خوفامإلى المنزل للتبرك من الجسد ، ف

 إلى القاهرة وتقابل مع القس يوحنا الصائغ خادم بيعة ًفسافر مسرعا. د أن يكيد لهم لحرمانهم من الجسدوأرا الشماس

وأعلمه أن أمر خدمته ، القديس بظاهر مصر بفم الخليج، وأخبره بوجود جسد صاحب البيعة الطاهر بمنزل شيخ الصنيعة 

 إلى بنها ً ، وسافر حاالً عظيماًالتي تدعى ست القبط ، ففرح القس يوحنا فرحا البتول  موآول لعهدة ابنة ذلك الرجل

، طلب منها أن يأخذ جسد الشهيد الى آنيستهستدعى المبارآة ست القبط واو، العسل وتوجه إلى منزل شيخ الصنيعة 

قوال اإللهية ، ووعدها بأنه  ، فأجابها بلطف وأخذ يعظها من الكتب المقدسة واألًفلما سمعت ذلك صعب عليها األمر جدا

 ليضعه فى بيعته المقدسة بظاهر مصر لزيادة إآرامه وتعظيمه ، يجعلها خادمة له آما مار مينالو أخذ جسد شهيد الرب 

ه ي إلىأوصلين: فلما تأآدت من قوله رضيت بذلك ، فشكرها وبارآها وقال لها . آانت ، وتمكث فى البيعة طول حياتها 

أنا ال أعترض على ذلك خاصة وأنه :  له توصلته وتبرك منه وطلب منها أن ينقله معه إلى مصر ، فقالفأ. ألتبرك منه 

، تقدموا إلى التابوت ولفوه فى آيس وبعدما صلوا.  إلى مكان أعده له اهللاى وقال أنه عازم على المضىسبق وظهر ل

.وحملوه وخرجوا قاصدين القاهرة 

  جسد يصل إلى القاهرة ال



   

 ، فخرج ماس إبراهيم بن القس ميخائيل المتنيح ، فأنه عاد وأخبر الكهنة الموجودين ببنها العسل وأعلم الشعب أما الش

أن آنيستنا أولى بهذا : أعيان المدينة وأسرعوا خلف القس يوحنا إلى أن لحقوا به خارج المدينة ، وتعرضوا له قائلين 

استأذنوه بأن يضعوا وأخذوه منه بالقوة وأخبروا األب األسقف الجسد المقدس من آنائس مصر ألنه آان ببلدتنا ، و

 ( ٨٢األنبا بنيامين الثاني [البطريرك أما القس يوحنا فأسرع إلى القاهرة وذهب إلى . الجسد الطاهر بكنيسة مدينتهم

ً ، وأعلموه بهذا األمر ففرح آثيرا )١٣٣٩ – ١٣٢٧ عته بمصر فأذن ثم استأذنوه فى إحضار الجسد المقدس إلى بي .  ]

)ما يقابل المحافظ (لهم ، وتوسط فى أن يصحبهم آاشف الوجه البحر وقام جمهور من الكهنة . ى األمير ازدمر

 وتقابل األمير الكاشف مع األب األسقف، وآلفه بأن يسلم جسد القديس للقس يوحنا ،والشمامسة وتوجهوا إلى بنها

النيلوأعطاه مكتوبا لحال بأن يستلموه ، فأخذه من بنها عن طريق فأمر فى ا.  من األب البطريرك   إلى آنيسة المالك ً

  .ميخائيل برأس الخليج بالقاهرة 

  الجسد فى بيعة فم الخليج 
وآثيرون من أعيان الطائفة لنقل الجسد وإليها توجه األب البطريرك وبعض األساقفة وجمهور من الكهنة والشمامسة، 

إلى بيعته الطاهرة بفم الخليج ، بتراتيل وأناشيد روحية والشموع بأيديهم والصلبان من آنيسة المالك ميخائيل ، المقدس

تقدم األب البطريرك وفتحه وتبرك من الجسد ، تتقدمهم وجميعهم فرحون مسرورون، وبعدما وضعوا التابوت فى البيعة

ً آبيرا، ووضعه فى أنبوبة جديدة منقوشة نقشالفائف جديدةالمقدس، وطيبه ولفه فى  ً، وأقاموا احتفاال ً جميال  ووزع ً

وم، وأقاموا والئم عظيمة وهم شاآرون الرب ممجدون اسمه القدوس فرحون بجسد اليالشعب صدقات آثيرة فى ذلك 

.هذا الشهيد العظيم 

 
 


