
  

  الميمر الثانىملخص 
  يقرأ في اليوم الخامس عشر من شهر بؤونه

  نهاية االضطهاد 
فقام . أعطى المملكة للملك المحب هللا قسطنطين ابن هيالنة الملكة البارة . لما أراد الرب أن يتمم وعده لشهدائه األطهار

نتشر او، جتهاد بأظهار اجساد القديسينا ب، وأهتم الكنائس وتعميرها وتجديد بنائهاوأمر بفتح، هذا الملك بغيرة شديدة

.ووضعوا فيها أجساد الشهداء المقدسين ، بتدأ سائر األرثوذآسيين في بناء الكنائس او، الفرح في المسكونة آلها

  الرحلة البحرية 
  وضربت رأسه بحد السيف ، في الخامس عشر من شهر هاتور، تقدمت أخته وبذلتلما آملت شهادة القديس مارمينا

جهدها ودفعت آل ما آان معها من المال للجنود ، وأخذت جسد أخيها الكريم بعد أن ظلت النيران تلتهب فيه ثالثة أيام 

 في سفينة آانت مسافرة إلى مدينة ، ورآبتفحملته إلى شاطئ البحر  .وثالثة ليال ، وهو لم يحترق بل وجدته سليمًا

 بها ، ففزع نفتراس مال بحرية مفزعة فمدت رقابها إلى السفينة وفى أثناء مسيرهم ظهرت لهم وحوش. اإلسكندرية

يا شهيد : فأسرعت أخت الشهيد وقامت تتضرع إلى اهللا ببكاء وصارت تقبل الجسد وتقول .  وضجوا خائفينآابالر

 ً سامعاليهاإ ًوآان رئيس السفينة محدقا، سأل الرب في خالصنا ولتأت معونته وتنقذنا من شر هذه الوحوشإالمسيح ، 

وأصابت وجوه تلك الوحوش فغطست للوقت في الماء ، وبعد ذلك ،  نارية خرجت من جسد القديسًظروا سهامافنقولها 

. فغطست في البحر ولم تظهر مرة أخرى ، لى السفينة، فمنعتها ثانية تلك السهام الناريةإ ومدت رقابها ًيضاأعادت 

.نقذهم من الموت أخوا مسبحين اهللا الذى فتعجب جميع الرآاب وأخذتهم دهشة عظيمة ، وصر

فارتعبت  . ً أخت القديس قائال ما الذى يوجد داخل هذا الجوال الخوص، ألنك حريصة عليه جدافسألما رئيس السفينة أ

ال تخافى يا صبية ألن : فلما رآها مرتعبة قال لها . ذا قالت له الحقيقة يغتصبه منها ويرميه في البحر إنها أوظنت 

ن الذى أعلمته وآل الحاضرين أطمأن قلبها إفلما . الص جاء لمرآبى ولجميع الرآاب بواسطة ما في هذا الجوال الخ

لى مدينة اإلسكندرية إنى اقصد التوجه  إ:هو جسد مينا الذى سفك دمه على اسم السيد المسيح ، وقالت ، داخل الجوال

الذى انعم علينا بحمل هذا الجسد ، اهللاتبارك : وجميع الحاضرينفلما سمع ذلك منها أخذته رعدة، وصاح هو . بأمر الرب 

  .ً مؤمناً أنه من اآلن صار مسيحيااعترفوفى الحال . الطاهر معنا ، حتى انقذنا من الموت

، فتقدم من الجسد المقدس حد النواتية له عين واحدةأوآان . لى الجسد الطاهر متبرآين منهإأسرعوا السفينة فرآاب اما 

نعم عليه أ عينه الثانية وصارت صحيحة مثل األخرى بقوة المسيح ، فسبح اهللا الذى توجهه عليه ، فشفيومرغ 

  .علنوا بصوت واحد المجد والتسبيح للرب وبالغوا في اآرام شهيدهأما الجموع فلما رأوا اآلية العظيمة، أ . بالشفاء

  لى اإلسكندرية إوصول الجسد 
هل المدينة وصولها وفيها الجسد الكريم، خرجوا جميعهم ومعهم األب أرية، وبلغ لى اإلسكندإولما وصلت السفينة 

وجوههم ، متبرآين  وعالمات الخشوع والفرح بادية على ].) م ٣٢٨ – ٣١٢ ( ١٩البابا الكسندروس [البطريرك 

  .باآفان غالية الثمن لى المدينة ووضعوه في البيعة المقدسة بعدما آفنوه إ، وادخلوه باحتفال عظيم بالجسد، وحملوه

  الجسد في مريوط 

فظهر مالك الرب في . ضطهاد، لم يرد الرب بقاء جسد شهيده الطاهر ابا مينا بمدينة اإلسكندرية الولما انقضى زمان ا

ن تأخذ جسد شهيده أن الرب يأمرك إوقال له ) ]  م ٣٧٣ – ٣٢٨(  ٢٠[ الرسولي حلم لألب البطريرك األنبا اثناسيوس

والموضع الذى ، لكنكم تتبعونه من بعد ،  يقود الجملًوال تدع احدا، وتحمله على جمل وتخرجه من المدينة ،الطاهر 

  . سم هذا الشهيد ايبرك فيه هو الذى اختاره الرب لبناء بيعة مقدسة ب



  
وأمر . رب علمه مالك الأ واخبرهم بما ياألب البطريرك واستدعى اآلباء األساقفة والكهنة وآل الشعب المسيحبكر ف

لى مكان إ حتى وصل  ، وهم يتبعونه من بعد، وترآوه يمشى وحده ، باحضار جمل ووضع عليه جسد الشهيد الكريم 

وهيأوا له ، اندهشوا ومجدوا اهللا وتقدموا وانزلوا الجسدف. وبمشيئة اهللا برك الجمل هناك ، بحيرة بياض بجهة مريوط 

وأظهر اهللا من هذا ، ووضعوا فيه الجسد الطاهر ،  من الفضة ًله تابوتاوهو بستان جميل، ثم صاغوا ،  بسرعةًموضعا

.الجسد آيات آثيرة

  
  الجسد يستمر فى مريوط 

ونهبوا األهالى وسبوهم ، فنتج ، غارت على المدن والقرى القريبة من اإلسكندرية أن جنود البربر أثم حدث بعد ذلك 

خذ جسد الشهيد أأما الوالى فاختار . زع األهالى وتأهبوا للقاء البربر وف، عن ذلك قلق عظيم فى جهة مريوط وما حولها 

 ،لى قتال البربر لم تقو األعداء على الوقوف امامهم إولما ذهبوا  .صاحب العجائب ابا مينا ، ليعينه فى حرب البربر

  .ة القديس الظافرتقدم الوالى وهو يسبح اهللا ويمجد شهيده، واستردوا غنائم البربر ورجعوا سالمين بشفاعف

لى المكان الموجود إحتى وصلوا ، لى اإلسكندرية فحمله على ظهر جمل وظلوا سائرين إ معه فأراد أخذ الجسدما الوالى أ

 على األرض فزادوا فى ضربه ًفبرك الجمل فضربوه لكى يقوم ، ولكنه ظل بارآاً، والأجسد الببحيرة بياض الذى آان فيه 

، ن هذا أمر من اهللا أ ، فتحقق الوالى ًيضاألجسد عنه ووضعوه على جمل ثان فلم يستطع القيام وهو ال يتحرك ، فنقلوا ا

 من الخشب وصور عليه رسم هذا القديس العظيم والشهيد ًفترك الجسد فى مكانه فى مريوط ، وعمل فى الحال لوحا

ثم عمل ،  ًذا اللوح معه ليكون له عوناوأخذ ه، الكريم ، ورسم تحته صورة الوحوش المفزعة التى ظهرت ألخت الشهيد 

  .لى مدينته إ من خشب الساج ووضع فيه التابوت الفضى وبه الجسد ، وتبارك منه وسافر ًتابوتا

  
  برآات الجسد تظهر 

 آان فى تلك :أظهر األعجوبة اآلتية ، راد الرب ان يبنى بمريوط بيعة على اسم شهيده العجائبى أ الم وبعد زمان طويل

لى برآة ماء إجرب مريض، أحد األيام نزل خروف من الغنم أ، ففى  الكوم المدفون فيه الجسد الطاهر راع بقربالبرية

فلما عاين الراعى هذا  . مًافبرىء لوقته وصار سلي بجوار موضع الجسد، وخرج من البرآة وتمرغ فى تراب الكوم ،

 فيبرأ مريضويضع منه على آل خروف ، ويذرى فى ماء البرآة،  ، وصار يأخذ من تراب ذلك المكانعجبتبهت و

وذاع األمر فى المملكة فسمع به ملك . ، وأستمر على هذا العمل حتى أنه آان يشفى أمراض الناس  ، فمجد اهللالوقته

 ًخذت جانباأو. لى ذلك الراعى مع قوم من عظماء مملكته إ، فأرسلها بنة وحيدة مريضة بالجذاماالقسطنطينية، وآانت له 

، ً، وبقدرة اهللا برئت وصار جسمها صحيحالتراب واستعملته حسب وصفة الراعىمن هذا الدواء الطبيعى وهو الماء وا

.ن يكشف لها األمر أوطلبت من اهللا بدعاء حار ،  تعرف سر القوة التى تعمل للشفاء نرادت أأفدهشت لذلك ، و

  
  اآتشاف الجسد وبناء البيعة 

حفرى فى أ فًذا قمت باآراإ: وعرفها بنفسه وقال لها ، وظهر لها القديس مار مينا فى رؤيا ، المراحم تحنن عليها أب 

رسلت أو . هى وجميع الموجودينً عظيماًوجدت الجسد المقدس فرحت فرحاولما  . ىفانك تجدين فيه جسد، هذا المكان 

يعة فى ذلك المكان على اسم القديس مار مينا نشاء بإوطلبت منه ، رته بجميع ما حدث بوأخ، لى والدها الملك إ

وابتدأ ، لى األب البطريرك اثناسيوس إدوات آثيرة مع العمال من المملكة أرسل أو، فاهتم الملك بهذا األمر، العجائبى 

  ،فى البناء 



  
، وآان الرب وآل منهم تبرع لبناء البيعة بما جادت به نفسه،  يفوق الوصفًواجتهد جميع سكان اإلسكندرية اجتهادا

   .لى أن أآملوا بناءها، إيعضد الجميع

يام قسطنطين أول آنيسة على جسد الشهيد فى أبناء  -١: يبدو أن آاتب الميمر يخلط بين أمرين [

بناء آنيسة آبيرة بدال من األولى  -٢.  بؤونه ١٥حتفل به فى نالكسندروس و باباعهد الالكبير و

  .]مبراطور فالنس إليام القديس اثناسيوس الرسولى وفى عهد اأ واخرأعداد الزائرين فى أبعد تزايد 

  
  قامة ميت أثناء البناء إعجوبة أ

ن الى أسفل فمات لوقته، وآان نحو الساعة اولما آانوا يبنون طاقات الكنيسة العلوية ، سقط أحد الصناع من أعلى المك

، م لم يتمكنوا من دفنه قبل الغروب وحملوا الميت ولكنه عظيم ،حزنالتاسعة من النهار فوقع على آل الموجودين بالبيعة 

  . حدث الى بيته وهم فى حزن شديد لمإلى الصباح ، ثم ذهب آل منهم إفتشاوروا على أن يبقوه فى البيعة 

لى الرجل إفظهر فى نصف الليل بشكل جندى وتقدم . اما الشهيد العظيم فلم يشأ أن يحزن المهتمين ببناء بيعته المقدسة

 ، وحينما رأى شئآأن لم يصبه ،  ً فنهض الرجل فى الحال حيا، بعالمة الصليب المقدسًورسم اعضاءه جميعها، لميتا

، ليصلوا لى البيعةإلى أن أشرق الصباح ، وحضر الشعب إفقام يشكر ويمجد اهللا . اختفى عنه له ، ثم ًالشهيد خر ساجدا

.  يمجد اهللا ً على قدميه متعافياًلميت واقفااذ نظروا إراهم خوف شديد عتالى البيعة إما دخلوا لف. على الميت ويدفنوه 

وهو ، ليهإلى الرجل وهم متعجبون يسألونه عن حقيقة أمره ، فأخبرهم بمجىء الشهيد العظيم أسرعوا إو فصرخوا

 ، وسبحوا ًافأزداد الحاضرون عجب، ، وأنه اقامه من األموات باسم الثالوث القدوس  وبيده صليب مقدسبشكل جندى

. لنوال برآة هذا القديس العظيم بسكناه فى وطنهم ومساعدته لهم لبناء بيعة مقدسة على اسمه ًالرب الذى جعلهم أهال

  تمام بيعة مريوط إ
ووضع ً،  جليالًلى البيعة بمريوط وأقام قداساإ  األب البطريرك، وتوجهتميم الكنيسة وزخرفتها بشكل جميلواجتهدوا فى ت

يس العظيم ، شهيد الرب مار مينا فى مكان خاص داخل البيعة وآرسها باسم الثالوث القدوس وآان ذلك فى جسد القد

وأظهر اهللا من العجائب ما ال يقع تحت حصر ، وصارت هذه البيعة موضع . اليوم الخامس عشر من شهر بؤونه 

ومعهم مرضى ، يمان ثابت إأتون الى البيعة بذ آثيرون منهم يً، إ، بل وغير المؤمنين أيضاعجاب من جميع المؤمنينإلا

.ومصابون بأرواح نجسة ، فكان اهللا يهب لهم الشفاء بشفاعة قديسه العظيم

  بناء الكنيسة الكبرى فى مريوط 
،  )]٤١٢ – ٣٨٥ ( ٢٣ [ ثاوفيلسالبابا وفى مدة رئاسة )  م ٣٩٥ -٣٧٨ ( ولما أتى عهد الملك البار ثيئودوسيوس

سم السيدة العذراء مريم ، ألن المؤمنون آانوا ابجوار بيعة الشهيد على ، ى بناء بيعة أخرى اجتهد المؤمنون ف

. حتى ضاقت بهم بيعته وازدحمت بالزائرين ، فاجتهدوا وبنوا البيعة المذآورة على اسم العذراء ًفواجاأويتقاطرون 

  سيس مدينة ابا مينا أت

 وسمع بخبر بيعة الشهيد وآثرة العجائب التى  ) م ٤٩١ – ٤٧٤ ( براطور الشرقإم ولما تملك الملك التقى زينون

 بجانب البيعة المقدسة ، وأمر أآابر مملكته وجميع رجال ًام فخً، وبنى له قصراتبارك من الجسد الطاهرصنعها، أتى و

. نها جمع آثير دولته ببناء الدور والمنازل بجوارها ففعلوا ذلك ، حتى صارت بعد قليل من الزمن مدينة عظيمة وسك

 ، ورتب لهم ًم معه ثالثة آالف مقاتل ليصدوا جنود البربر الذين يهاجمونهم آثيراا لتلك المدينة، وأقًاالملك أميرعين و

  .الرواتب من خراج مريوط وجعل للبيعة عوائد سنوية ألعالة الفقراء ، ولمعاش خدم البيعة



  
 وجود ماء بالطريق مآان يصادفهم من التعب والمشقة فى سفرهم لعد ، ونظرا لما ًأما الزائرون فكانوا يزدادون آثيرا

 بأن تبنى خانات )   م٥٢٧ – ٥١٨(  امبراطور الشرق يستقون منه هم ودوابهم ، أمر الملك العظيم البار يوسطيانوس

لراحة فى السفر  لقوه من ااوازداد فرح المؤمنين ، وسروا آثيرا لم. طريق وعمل مساق ألجل راحة الزوارومساآن فى ال

ليها شعب آثير ال يحصى له من عموم البلدان السيما فى األعياد والمواسم وأيام إوصار يجتمع . وفى األقامة بالبيعة 

لى إشفاعته تكون معنا . وأظهر اهللا آيات وعجائب آثيرة بشفاعة هذا الشهيد العظيم ، وشاع ذآرها فى آل مكان. الصوم 

 .النفس األخير آمين 



  

  
 


