
  دائرة المعارف الكاثوليكية
شهد  ا است ان مين صر ديوآلتي ي ع ديانوس(ف ام ) دقل والي ع ة  . ٢٩٥ح ى الالتيني ت ال ة ترجم ات يوناني ا لمخطوط طبق

"Analecta Bollandiana", III 258 (Surlus XI 241)    الميالد ، خدم في    آان مينا مسيحيا مصريا ب

 الجيش الى مدينة آوتايوس في فريجيه ،سمع مينا باألوامر الشريرة التي     عندما وصل . الجيش الروماني تحت قيادة فرمليان    

صوم                 رب بال ال يخدم ال ة وتوحد في الجب رك الجندي سيميان ضد المسيحيين ، فت ان وشريكه مك أصدرها اإلمبراطور ديوآلتي

  .ه بال خوفأثناء اإلحتفال بأحد األعياد الكبرى ظهر أما الجموع في المسرح ، واعترف بايمان .والصالة

اجين             . اقتيد أمام الحاآم بيرهوس حيث عذب بقسوة ثم قطعت رأسه          أ للمحت ا أصبح ملج ى مصر وسرعان م أحضر جسده ال

ابين اإلسكندريه                   . والمتضايقين وط م فنمت شهرة معجزاته وانتشرت ، وبدأ آالف من الناس يأتون الى قبره في صحراء مري

  .ووادي النطرون

وبنى  . بو مينا مزارًا شعبيًا واتسع ليصبح مدينة آبيرة تضم آنائس فاخرة وبئرًا مقدسا وحمامات  وعلى مدى قرون ظل آرم أ     

  . اإلمبراطور أرآاديوس آنيسة بديعة

م      انتشرت آرامة مينا الى بلدان أخرى ، ربما بسبب التجار          ًا له ة   .  المتنقلين الذين اتخذوه حامي سامات المذهبي سبب اإلنق م  ب  ث

  .  ، أهمل المزار ثم نسي تمامًا٦٤١الغزو العربي لمصر في أيام عمر عام 

ام  ي ع ة   ١٩٠٥ف ة أثري ورت بعث ة فرانكف ن جامع ان م سير آاوفم اد البروف صر  ق ي م ي  ف دة ف شافات عدي ى اآت توصلت ال

على الحوائط تطلب العون       ووجد منطقة شاسعة من الخرائب ، آما عثر على القبر والكنيسة والدير ونقوش عديدة                .المنطقة

ت      اء والزي وارير الم ن ق ديس وآالف م شفاعات الق اهرة        . ب كندريه والق احف اإلس ى مت شفة ال ار المكت ن اآلث زء م ل ج نق

ا في      "  بعنوان   ١٩٠٨ عام   آتشافاتهذه اال  باللغة الفرنسية عن       رسمي رتقرينشر   .وفرانكفورت وبرلين  اآتشاف هياآل مين

  . نوفمبر١١يده في ويحتفل بع. "صحراء مريوط

في الكنيسة القديمة ودار جدل آبير حول شخصياتهم ، لكن آل الباحثين قطعوا بصحة           " مينا"وقد حمل أآثر من قديس االسم       

  .ما ذآر عن مينا بشأن أصله المصري وقصة استشهاده

  


	دائرة المعارف الكاثوليكية
	استشهد مينا في عصر ديوكلتيان (دقلديانوس) حوالي عام 295 . طبقا لمخطوطات يونانية ترجمت الى اللاتينية "Analecta Bollandiana", III 258 (Surlus XI 241) كان مينا مسيحيا مصريا بالميلاد ، خدم في الجيش الروماني تحت قيادة فرمليان. عندما وصل الجيش الى مدينة كوتايوس في فريجيه ،سمع مينا بالأوامر الشريرة التي أصدرها الإمبراطور ديوكلتيان وشريكه مكسيميان ضد المسيحيين ، فترك الجندية وتوحد في الجبال يخدم الرب بالصوم والصلاة. أثناء الإحتفال بأحد الأعياد الكبرى ظهر أما الجموع في المسرح ، واعترف بايمانه بلا خوف.
	اقتيد أمام الحاكم بيرهوس حيث عذب بقسوة ثم قطعت رأسه. أحضر جسده الى مصر وسرعان ما أصبح ملجأ للمحتاجين والمتضايقين. فنمت شهرة معجزاته وانتشرت ، وبدأ آلاف من الناس يأتون الى قبره في صحراء مريوط مابين الإسكندريه ووادي النطرون.
	وعلى مدى قرون ظل كرم أبو مينا مزاراً شعبياً واتسع ليصبح مدينة كبيرة تضم كنائس فاخرة وبئراً مقدسا وحمامات. وبنى الإمبراطور أركاديوس كنيسة بديعة. 
	انتشرت كرامة مينا الى بلدان أخرى ، ربما بسبب التجار المتنقلين الذين اتخذوه حامياً لهم. بسبب الإنقسامات المذهبية ثم الغزو العربي لمصر في أيام عمر عام 641 ، أهمل المزار ثم نسي تماماً. 
	في عام 1905 قاد البروفسير كاوفمان من جامعة فرانكفورت بعثة أثرية في مصر توصلت الى اكتشافات عديدة في المنطقة. ووجد منطقة شاسعة من الخرائب ، كما عثر على القبر والكنيسة والدير ونقوش عديدة على الحوائط تطلب العون بشفاعات القديس وآلاف من قوارير الماء والزيت. نقل جزء من الآثار المكتشفة الى متاحف الإسكندريه والقاهرة وفرانكفورت وبرلين. نشر تقرير رسمي  باللغة الفرنسية عن هذه الاكتشافات عام 1908 بعنوان " اكتشاف هياكل مينا في صحراء مريوط". ويحتفل بعيده في 11 نوفمبر.
	وقد حمل أكثر من قديس الاسم "مينا" في الكنيسة القديمة ودار جدل كبير حول شخصياتهم ، لكن كل الباحثين قطعوا بصحة ما ذكر عن مينا بشأن أصله المصري وقصة استشهاده.

