
   باسم القديس مار مينامناطق ارتبطت
  من خالل المصادر البردية والنصوص التذآارية

   باحث بمعهد الدراسات القبطية-عادل فخري صادق . د

اآن              م األم رة، وأه ة آبي تعددت الوثائق التي جاء بها ذآر القديس مينا ، فقد حظي هذا القديس بشهرة عالمية ومحلي

  :ات عن القديس مينا بها آالتاليوالوثائق التي يمكن تتبع اشار

  :مجموعة البرديات: أوًال

ا   ديس مين ا الق ر فيه ي ذآ ات الت ددت مجموعات البردي اني  : تع ة المتحف البريط اك مجموع ال هن بيل المث ي س فعل

BM1100 كندرية ات اإلس ة بردي بيرو P.Alex 209 ، ومجموع اهرة ماس ات الق ة بردي  P.Cairo ، ومحموع

Masp 1.67024ة المنتشرة في أنحاء العالم-ها من البرديات وغير.  

  :النقوش: ثانيًا

كندرية    القرب من اإلس ه ب ي خرجت من منطقت اه الت وارير المي ل ق ار مث ى مجموعة من اآلث ديس عل اء اسم الق ج

ا        سا بمجموعة منه وفر بفرن تفظ متحف الل الم ، حيث يح ة من  Ampeules 75,97وانتشرت في الع ذلك قطع   آ

يم وإسنا                     552bالمتحف تحت رقم    الخشب بنفس    ديس وجدت في اخم ر    .  ، هذا غير نقوش أخرى عن الق جاء ذآ

ى مسارج محفوظة في المتحف البريطاني          ضًا عل ديس أي ة في     Lamps BNQ 2221الق ة الوطني  ، وفي المكتب

ا    Lamps BN 3.193باريس  ذلك في روم ديس       Lamps ROM 497 وآ اب للق اميع ذآرت ألق ذه المج  وفي ه

  ).شهيد(، مارتيروس ) األب(، أبا ) قديس(آجيوس : هي

  :المدن المصرية التي جاء بها ذآر القديس مينا: ثالثًا

وليس  -١ يا( هيراآليوب ة،     ) : أهناس ة والروماني ا الحضارات المصرية والبطلمي ي تعاقبت عليه وهي من المدن الت

وقد شارك اسقفها . بني سويف بالقرب من الفيوم آيلومترًا غرب ١٦ آيلومترًا جنوب القاهرة و١٢٠وتقع على بعد    

ا  .  في مجمع أفسس٤٣١ آما شارك اسقف اهناسيا عام  ٣٢٥األنبا بطرس في مجمع نيقيه عام        أقدم ذآر لكنيسة به

ا         .  م، آما تم اآتشاف اعمدة أثرية لكنائسها         ٤٠٥جاء في بردية تعود الى عام        ارم أن به و المك ويذآر المقريزي وأب

رة       ١١٦٤قبل عام    . لمالئكة غبريال ودير مارجرجس بسدمنت الجبل     دير رئيس ا   ة مزده ا منطق ذآر اإلدريسي أنه  ي

اشتهرت المدينة بالنحت مثل سقارة  . بينما يشير البها ياقوت الحموى أنها آانت مخربة في بداية القرن الثالث عشر            

د خرج     . وباويط واألشمونين ويحتفظ المتحف القبطي بكثير من آثارها        اريخ           وق د بت ة عق ذه المدين  مارس   ٢٩من ه

  "بحي آنيسة ابو مينا" م يشير الى منزل يقع داخل المدينة ٦٠٤عام 

اريخ          " : البهنسا" اوآسي رينكوس    -٢ ذآاري بت ا نص ت اتور عام      ١٥وجد فيه )  م ٨١٨حوالي عام     ( ش   ٥٣٥ ه

ذا          آما وجدت قارورة ماء خرجت من نفس        " للقديس مينا في يوم تذآاره    :"جاء فيه    ى أن ه شير ال ة ت حفائر المنطق

ارورة                        ذه الق ى ه ة عل رب    "المكان التابع للكنيسة له نشاط اقتصادي ربما في بيع الزيت حيث جاء نص برآ ة ال نعم

  ".وبرآة القديس مينا

عرفت آأسقفية منذ منتصف القرن الثالث الميالدي وتضم بازيليكا األشمونين ذات      ": األشمونين" هيرموبوليس   -٣

رن الخامس              األعمد ة الضخمة التي بنيت في منتصف الق ون      . ة والتيجان الكورنثي وم وفن رًا للعل ة مق وآانت المدين

د لرمسيس                . الكتابة حيث أنها آانت مرآزًا لعبادة تحوت رب الحكمة         ه آمون ومعب ه تحوت واإلل دين لإلل اك معب وهن

  . آنائس ودير على اسم القديس ساويرسوقد تبقى من آثارها حوالي سبعة. الثاني بني على حدوده عدة آنائس



الي                       ا آالت ديس مين ر الق ه ذآ يالدي جاء في سابع الم رن ال ى الق دبر          : "هناك نص يعود ال ة عن فويب آمون م بالنياب

ة              ". القديس مينا ) أو منطقة (آنيسة القديس سرجيوس لحساب حي       ائس المنطق ة بكن ذآر قائم رن التاسع ت وفي الق

  "أبا مينا"يرد فيها اسم 

ى  -٤ ة افروديت وم اشجاو ( منطق وب اسيوط بحوالي  ): آ ع جن يم   ٥٠تق ة عاصمة إلقل رة طويل ومترًا وظلت لفت  آيل

سادس                         رن ال ى الق ود ال ا والتي تع ات به ر من البردي شاف آثي م اآت ر المدن التي ت وآانت  . الصعيد األعلى ومن أآث

ة    % ١٦األماآن الدينية بها عديدة حتى وصل عدد الملتحقين بها الى نحو             ومن اسماء   . من عناصر مجتمع المدين

ر  . دير القديس بسنتاؤس ، وآنيسة انتي بوليس ، ونزل الضيافة المقدس التابع لألنبا ديوس             : األماآن الدينية    وتعتب

ة        ذه المنطق اعر ه سقوروس ش و دي سادس ه امس وال رن الخ ي الق روفين ف شعراء المع د ال ًا ألح ي موطن افروديت

ه   وحاآمها وقد آتب نصاً  ا، وجاء في ة         : " شعريًا ذآر فيه القديس مين ا من قري ا مين سة أب بقطر القس المسكين اآني

  ".افروديتي

اني وخاصة الجزء                 ) : مدينة هابو ( جبال دجيم    -٥ حيث معبد رمسيس الثالث الذي استغل للسكني في العصر الروم

شوارع       وقد أمكن دراسة المنازل المتبقية لمعرفة شكل وطبيعة ا   . الشمالي منه  ذلك اشكال ال رة وآ ك الفت لحياة في تل

ين             . والمنازل، وآانت فترة ازدهار هذا المجتمع بين القرنين الخامس والسابع          ع ب د بي ا في عق ديس مين ر الق جاء ذآ

  ".األنبا بسنتاؤس ابن طيب الذآر الونتيوس قس آنيسة الشهيد أبا مينا" موقع من ٧٤٥ و٧٣٠عامي 

اك                        ديس هن سة للق ى راهب من آني شير ال صًا ي ة ن سابع نجد في نفس المنطق رن ال ن   : "ومن منتصف الق جورج ب

ل دجيم                       ا من جب ا مين دير المقدس ألب ومن خطاب من    ". باترموت المسكين راهب وقس مع عدم استحقاقي من ال

ة ع     : "القرن السابع أو الثامن من نفس المنطقة نجد النص         دبر      ببنوتي القس بالنياب ودوس م ر    (ن ثيئ سة أو دي ) آني

  ".القديس مينا

د       ): أرمنت( هيرمونتيس   -٦ ى بع ع عل اء العصر البطلمي باسم                   ١٣تق وب غرب األقصر وعرفت ألثن ومترًا جن  آيل

ه في األشمونين وهو                      . هيرمونتيس اء إقامت سيد المسيح أثن يتحدث السنكسار عن أحد أهالي أرمنت الذين آمنوا بال

ي و شهادةدامون األرمنت ال ال قفًا . ن ا أس يالدي حيث رسم له ع الم رن الراب ة الق ذ بداي واصبحت أرمنت أسقفية من

ولي  يوس الرس ديس أثناس رًا للق سة    . معاص ا آني ات بانه ي البردي اك وصفت ف ة هن ا آاتدرائي شاف بقاي م اآت د ت وق

  .هرمونتيس المقدسة

ة الق   ى نهاي ود ال صال يع و إي ديس ه ر الق ه ذآ اء في ذي ج نص ال ال وال ضمنان حزقي ه شخصين ي سادس وفي رن ال

  "بكنيسة أبا مينا بأمانة دون إهمال منه"الشماس امام األسقف ابرام مؤآدين أنه يخدم 

يالد          ): انتينوبوليس( أنصنا   -٧ ع والخامس للم االديوس في تاريخه        . ازدهرت هذه المدينة في القرنين الراب تحدث ب

ارم       .  متوحدًا في المناطق المتاخمة لها     ١٢٠٠والي  عن إثني عشر دير للراهبات بها وآذلك عن ح         و المك ر أب وقد ذآ

  ). م١١٩٣-١١٦٩( تخريب صالح الدين للمدينة ١٣في بداية القرن 

  :ومن الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة

   .١٥٨٩رحالة من البندقية غير معروف االسم عام  •

شهيد والتي            الذي مكث عدة أيام بدير ابي حنس         ١٦٧٣األب فانسليب عام     • رة األسقف امونيوس ال وشاهد مقب

  .تحولت الى مسجد

   ١٧١٤األب سيكار عام  •

   ١٨٩٠األب جوليان عام  •



ورًا      . وأهم األديرة التي جاء ذآرها بالمنطقة دير الديك ودير النصارى في شمال أنصنا      ا محف ديس مين ووجد اسم الق

  ".لتشملكم برآة القديس مينا: "جدت عبارةعلى رقبة قارورة وآذلك على مقبض مغزل من الخيزران حيث و

ى            :  أماآن أخرى  -٨ ذآر شخصًا عل يالدي ي عثر على خطاب غير معلوم موطنه األصلي يعود الى القرن الخامس الم

  ".أبا مينا) دير(مالك أرض : " أنه

د  تم عمل هذه ا: "جاء ذآر القديس في نص يوناني غير محدد التاريخ        ): أرسينوى( منطقة الفيوم    -٩ لوزره أو العق

  ".المتقن للكنيسة المقدسة للقديس مينا تحت رئاسة األسقف األب بطرس، في السادس عشر من شهر مسرى

  : متنوعات-٩

اهرة نجد مقطوعة شعرية                   - ات ماسبيرو في الق ا         " من مجموعة بردي ديس مين شعر للق شاعر    " مدح من ال من ال

  . م٥٥١ديسقوروس حاآم اسيوط وربما تعود الى عام 

ة ويظهر               - يم الكتاب ارين لتعل ا تم سابع به سادس أو ال رن ال ى الق  من الطريف أن نجد قطعًا من الرقوق ربما تعود ال

  ".القديس مينا: " ضمن الجمل التي يتم تدريب التالميذ عليها

  "القديس مينا.. يسوع المسيح الغالب" في مغائر إسنا حيث مناطق الرهبنة والتوحد يوجد نقش -

ر- ي الق ًا صلواتهم   ف سا طالب ي البهن ه ف سينوس لعائلت ب فيلوآ امس يكت ا  "ن الخ ديس يوحن د الق ي عن صلوا ألجل

ان     ديس يولي رس والق ديس بط ا والق ديس مين ا والق سة ايفومي اة     " والقدي ول الحي ى دخ بًال عل ان مق ه آ دو أن ويب

  .الرهبانية

ه            - اتور    ١٥" في مديح منسوب الى القديس يوحنا اإلسكندري جاء في شهادة، و       ه وم ال ه    ١٥هو ي )  أبيب    ٩( بؤون

وم     " هو يوم ظهور رفاته المقدسة واألول من أبيب هو يوم تكريس آنيسته            ذآارات         ١٥ويظهر ي ضًا في ت ه أي  بؤون

  .القديسين الخاصة بالدير األبيض بسوهاج

  

عوب البح          ه ش ل ب ت تحتف ث آان وط حي ة مري كندرية بمنطق رب اإلس ا غ ديس مين ل الق ر أو هيك ع دي يض يق ر األب

ا الثالث          . المتوسط ى يوحن د                  ) ٦٨٩-٦٨١(ففي المديح المنسوب ال ى ي ع عل رن الراب ل من الق اء الهيك ى بن شير ال ي

ا أثناسيوس سادس   . الباب رن ال ي الق ع ، وف رن الراب ة الق ى نهاي سة ال ذه الكني ى ه ة ال ارات األثري دم اإلش ع أق ترج

رجح           اصبحت مزارًا آلالف الحجاج حتى تخرب بعد القرن ا         ة ت لثاني عشر أو الثالث عشر وإن آانت الدراسات األثري

ة حيث اصبحت                       .أنه تخرب في القرن التاسع     ذه المنطق ة ه ى سمح للجيش األمريكي بمهاجم د عل وفي عصر محم

  .مأوى لبعض قراصنة البحر المتوسط الذين هددوا التجارة

  

سة   ٤٤٩آنائس خارج مصر، ففي عام      يعتبر القديس مينا أآثر القديسين المصريين الذين بنيت لهم            م تأسست آني

ر األردن يوجد             ة الرحاب في عب ذلك في منطق على اسمه في أورشليم وجاء ذآرها في القطمارس الغريغوري ، وآ

سة    ٦٣٥نقش عل الموزاييك يعود الى عام        ا بآسيا الصغرى      .  م يذآر تكريس هذه الكني ة فريجي ذا في منطق ا  . وآ آم

ديس   .  بروما تعود الى القرن السابع الميالديتوجد آنيسة على اسمه   ر للق آما أن بعض الدراسات التى تشير الى ذآ

 .مينا في بعض مناطق افريقيا


