
  لمانياأ
  : )١٩٩٦ - دير الشهيد بمريوط–القديس العظيم مارمينا العجائبي : نقًال عن آتاب(المرجع

Pfarri: St. Menas, Koblenz, Stolzenfels, 500 Jahre 1486-1986 

وبلنز بألم             ة   في منطقة من أجمل مناطق نهر الراين وعند تقابله مع نهر الموزل في بلدة شتولزينفلز التابعة لمدينة آ ا الغربي اني

)Koblenz – Stolzenfels (  ر    ١٣٢٨آنيسة صغيرة باسم القديس مينا، وهي آنيسة قديمة، وفي عام م آرسها أسقف تري

  .  آاثوليكًيا٤٧٤م مقر إيبارشية تضم ١٤٨٦ باسم القديس مينا، وأصبحت عام  Daniel Von Wichterichالمساعد 

  : صورة القديس

سيف                      ومن بين لوحات الحوائط بالكني     ا ال ا ومنه ذب به ه األدوات التي ُع ة، يظهر أمام سة، صورة للقديس مينا بمالبس الجندي

ول   صورة آتب الق ده سعفه وأسفل ال ل النصر ليتوجه وبي ه إآلي صورة يقف مالك ينتظر ومع ى ال سوط، وفي أعل ار وال والن

  )حصول عليها، وآذلك صورة التمثالالصورة سنحاول ال(". من اعترف بي أمام الناس اعترف به أمام أبي: " اإللهي

  :تمثال القديس مينا

ماثياس الروس راعي  .م الفنان توفينكيا من آوبلنز، بناء على طلب د        ١٩٤٠بالكنيسة تمثال من الخشب للقديس مينا نحته عام         

  : وورد في يوميات الكنيسة عن هذا التمثال .الكنيسة

ان ١٩٤٠أي عام " هذا الوقت أن وقفة القديس مينا تذآرنا بوضع مجتمعنا في        "  . م فنحن نحيي القيصر ولكن ال نقدم له القرب

سة                     اء للكني ازالوا أوفي . وآان الجميع يفهمون ذلك، فكان آل أعضاء الكنيسة الذين اضطروا أن يصبحوا أعضاء في الحزب، م

  . حية هتلرولكن بعد الحرب اختلط األمر، لذا وضع التمثال جانًبا ألن التحية التي يؤديها تشبه ت

ام   ي ع اع        ١٩٨٤وف ون األوض سيحيين يحترم اس أن الم ى أس ا عل ال إليه ادة التمث سة إع ي الكني سئولون ف م رأي الم

 ): Gunther Reinert(وعن هذا التمثال يقول . ولكن ال يعترفون إال بيسوع المسيح) االجتماعية(

ه شرف عظيم       : ر، هيعند التأمل في تمثال القديس مينا ترد إلى الخاطر بعض األفكا     "  ان في إن القديس مينا عاش في وقت آ

ة للقيصر       . أن يكون الفرد جندًيا أو ضابًطا في خدمة القيصر الروماني          ة مراسيم ديني ولكن ألن المراسيم العسكرية آانت بمثاب

ة    ذه الخدم ضون ه سحييون يرف ان المي ذا آ ه، ل ا أول م   . آإل ديس مين ان الق ا إذا آ ساؤل عم ن الت ا يمك ة وهن ن رفض الخدم

  . العسكرية؟

  : آيف وصل تكريم القديس مينا إلى منطقة الراين

ى اآلن            ه أحد حت م يجب علي القديس مينا من مصر السفلى ولكنه شفيع في منطقة الراين الوسطى، والسؤال المطروح والذي ل

  آيف بلغ تكريم القديس مينا إلى هذه المنطقة؟ : هو

ا                      آاوفمان احتمال أن    . يضع آارل م   ان منفًي ا آ ة، حينم ذه المنطق ى ه ا إل البابا أثناسيوس الكبير هو الذي نقل تكريم القديس مين

صليبة أو     : " أما البروفيسور مينار دوس فإنه يستبعد هذا الرأي، ويقولTerier في مدينة ترير  من المرجح أن الحمالت ال

  . حجاج القدس هم الذين نقلوا تكريم القديس مينا إلى هذه المنطقة

م دعى القديس بيرنهارد في عظاته في آنيسة آوبلنز لالشتراك في       ١١٤٦فقد آان هناك اتصال بين آوبلنز والشرق، ففي عام          

ذه               نهم من اشترك في ه ى األراضي المقدسة، وم وبلنز إل ساوسة من آ دينين والق ًال بعض المت صليبية وسافر فع الحمالت ال

  . م١٢١٩الحروب ومات أحدهم في دمياط عام 

رن     ) Pilger Wie Burchared(وأآبر الظن أن الحاج بورشارد  من جبل صهيون الذي زار األراضي المقدسة في الق

الذي زار مصر في النصف األول من القرن الرابع عشر هما اللذان نقال تكريم وسيرة ) Ludolph(الثالث عشر، أو لودولف    

  . القديس مينا إلى منطقة وسط الراين



ا       Kapellen - Stolzenfelsم وقتما آرست آنيسة ١٣٢٨عام : وأيًضا  ا، أرسل الباب ديس مين ى اسم الق ا  ( عل أي باب

ك الن       ) روما سلطان مال ى ال د    ص امبعوًثا إل الوون   (ر محم ن ق اني من أر          ) ب ان جاآوب الث اهرة، وآ ة       جو ابالق ة طيب ى عالق ن عل

ع من              لمصر لضمان الحقوق الالتينية في األ      ًابالسلطان المصري أرسل وفد    راضي المقدسة، وفي نفس العام أرسل شارل الراب

سيين           ى ضمانات للحجاج والمسافرين الفرن اهرة للحصول عل ين        . فرنسا سفراء إلى الق ات ب ه آانت توجد عالق ذا يعني أن وه

ى                    شرقيين عل اط أو ال ة والمسيحيين األقب ك من ناحي روس الكاثولي م المؤمنين ورجال اإلآلي ين ومعه ة  الملوك األوروبي  الناحي

  . األخرى، وآان ذلك في بداية القرن الرابع عشر وعن طريق هذه العالقات وصل تكريم القديس مينا إلى منطقة الراين

  : آنيسة مارمينا مكان للزيارات المقدسة

ة إلستفادة المر     : " بجوار هذه الكنيسة أقيمت دار للعاجزين، ويتساءل البروفسير مينار دوس    ذه المحاول ضى من   هل آانت ه

  )يتم بحث هذا األمر في آتب ميناردوس(". معجزات الشفاء التي يجريها القديس مينا؟

ر        ان رئيس األساقفة فيرن ان للحج، آ  Erzbischofوفي القرن الرابع عشر أصبحت المنطقة التي بها آنيسة القديس مينا مك

Wernerم١٣٧١م آنيسة إضافية عام  يمكث هناك آثيًرا، ولتجمع الكثير من الحجاج الفقراء، شيدت له .  

  : رحلة إلى مصر

رة من                        ا المصري وذلك في الفت  ١٨ إلى  ٢سافر وفد من هذه الكنيسة إلى مصر في رحلة دراسية للمزيد من المعرفة عن القديس مين

  . م، ولفت نظر الوفد مباني الدير الجديد المجاور للمنطقة األثرية بمريوط١٩٨٤مارس 

  : قارورة القديس مينا

  . حصل راعي الكنيسة على قارورة القديس مينا األثرية مهداه من رئيس جمعية اآلثار القبطية بالقاهرة

  . وعن هذه القارورة صنعت نماذج أخرى توزع في الكنيسة الكاثوليكية، وفي المرآز اإلنجيلي في آارتهاوزي

  

  مترجم عن النص األلماني: يس مينامديح للقد

  )١٩١٤ – ١٩٠٧(سبل قسيس شتولز ينفلز أنتون دين: تأليف وتلحين

 يشع علينا بأبهى األنوار السمائية، : القديس مينا شفيعنا -١

 . نرسل لك السالم أمام عرش النعمة، بكل محبة البنين وإيمانهم

  رح، فجاهدت من أجل العقيدة واإليمان، وضحيت بدمك الزآي بكل 

  . من أجل مجد اهللا بشجاعة األبطال

  

 قلوبنا تتهلل بصوت عالي من أجلك، :  مينا شفيعناالقديس -٢

 . ألنك من أجل آل ذلك، تتمتع اآلن بالمكافأة السمائية العظيمة

  حياتك آانت لنا مثاًال، جعلتنا دائًما أن نكون مستعدين لنفوز بالعظمة األبدية، 

  . من خالل اإلخالص واألمانة في الجهاد

 

 ا، تقبل منا تضرعن: القديس مينا شفيعنا -٣

  آأنه من طفل ألبيه، فإننا نريد أن نسلك بفرح، 

 .طريق الصليب الذي سلكه يسوع ابن اهللا

  .قديس، بل قدنا إلى النور األبديوفي يوم وفاتنا، ال تترآنا إيها ال

  



  :دراسة علمية باللغتين األلمانية والعربية بعنوان 

Die Arabischen Quellen Zum Heiligen Menas  

  ربية عن القديس ميناالمخطوطات الع

  .م١٩٩٣ ألمانيا ، –هايدلبرج 

  Felicitas Jaritzللدآتورة فيليستياس ياريتز 

ا ورد                  رغم تعدد الدراسات التي صدرت عن القديس مينا، إال أن هذه الدراسة فريدة من نوعها، ألن موضوعها األساسي هو م

  .  صفحة باللغتين األلمانية والعربية٤٨٥يث شملت عن القديس بالمخطوطات التي باللغة العربية وأنها مستفيضة ح

ام  ى مصر ع اريتز إل ستياس ي ة فيلي ة األلماني دت الباحث دعوة من أ١٩٨٧وف ار .د.م ب اني لآلث د األلم دير المعه ايزر م ر آ فيرن

شرتها عام                   دلبيرج  م في ه   ١٩٩٣بالقاهرة، وهو الذي وجهها لموضوع هذه الدراسة، التي استغرقت منها عدة سنوات، إذ ن اي

  :ومن أجل التعرف على أآبر قدر تحويه المخطوطات فهذا استلزم منها السعي إلى حيث توجد في. بألمانيا

اهرة  ة بالق دار البطريرآي كندرية–ال ة باإلس دار البطريرآي اهرة- ال ا  - المتحف القبطي بالق يم األنب ديس العظ ر الق ن دي ل م  وآ

وادي النطرون   - بالصحراء الشرقيةأنطونيوس ودير القديس العظيم األنبا بوال     وآل من دير القديس مكاريوس ودير السريان ب

  .  دير سانت آاترين–

ت بعض    ي تناول ة الت ة العربي ة أخرى باللغ ب تاريخي ع آت سة وعشرون، م ا خم ي رجعت إليه دد المخطوطات الت غ ع د بل وق

  . المؤلفات باللغات األجنبيةآما استعانت بالعديد من . الجوانب التي تخص القديس أو منطقة قبره

  . وتذآر في المقدمة أن دراستها لسيرته وما جرى من أحداث بعد استشهاده قد طبعت في نفسها محبة القديس مينا

حوت الدراسة ترجمة باللغة األلمانية للعديد من النصوص الواردة في المخطوطات عن حياة القديس واستشهاده، ونقل الجسد           

ًضا المعجزات التي تمت                        من أفريقيا إلى مر    اهرة، وأي ى الق ه إل م نقل ر، ث ة القب اني في منطق يوط، وتشييد الكنيسة وبعض المب

  . سواء في منطقة أبو مينا أو في آنيسته بفم الخليج بالقاهرة

بية سواء من حيث    أي بما فيها من عدم التزام بقواعد اللغة العر        (أما المقتطفات التي باللغة العربية فقد أوردتها بنفس أسلوبها          

  . ، وهذه شغلت المائة والخمسين صفحة األخيرة، منها سبعة تشمل صور لبعض صفحات من المخطوطات)التعبير أو الهجاء

يتضمن تجميع لما أطلق على القديس من صفات         " جدول صفات ماري مينا     " وختمت الباحثة األلمانية دراستها ببيان بعنوان       

يحوى تجميع لما ذآر عن األشكال التي   " جدول صور ظهور ماري مينا    : "  بيان آخر بعنوان   عبر صفحات المخطوطات، ويليه   

  . ظهر بها القديس في المعجزات

  . للجدول األول، آعرض لمقتطف من هذا العمل العلمي القيممن وفيما يلى صورة 

ذه ال    ) ٢٨٧ ،   ٢٨٨(علما بأن هذا الجدول وارد باللغة األلمانية في صفحتي            ة أن يعرف           أي أن ه ارئ باأللماني يح للق دراسة تت

  . الكثير عن عظمة القديس الشهيد مينا المصري

  

  : جدول صفات ماري مينا

 . الشهيد الجليل الظافر النائب البطل القوى الشجاع المجاهد ماري مينا •

 . شفيعنا الشهيد العظيم ماري مينا •

 . الشهيد العظيم ماري مينا المجايبي •

 . هيد الكريم مار ميناالقديس الجليل والش •

 . يا سيدي الرحوم •



 . السريع المعونه شهيد سيدنا يسوع المسيح مينا •

 . القريب السميع المجيب المغيث سريًعا لكل من آان في األحزان •

 . القديس الجليل والشهيد الكريم الشجاع البطل الغالب الظافر المجاهد المصطفى المختار ماري مينا •

 . عجايب الباهره والبراهين القوية ماري مينا العجايبالشهيد العظيم صاحب ال •

 . الشهيد العظيم صاحب العجايب ماري مينا •

شهيد                           • ار ال اء المخت ار واالن رم الب افر البطل المك شجاع الغالب الظ ر الزاهر ال القديس الطاهر الكوآب المني

 . العظيم األمين المبارك ماري مينا الملقب باألمين

ان في حال صباه                        آان هذا القديس الشه    • ة والجالل وآ شهادة واألمان وة ال ا في ق يد الجليل المغبوط مينا تام

 . وشبوبيته وديع رحوم محب للمساآين والفقراء

 . أيها الجندي شجاع يسوع المسيح •

 . الشهيد الطاهر بو مينا •

 . القديس البار واألباء المكرم المختار الشهيد العظيم المكرم األمين المبارك بو مينا •

 .  المسيح أبو ميناعالقديس شجا •

 . أنا مينا المريوطي •

 .  الشهيد العظيم البطل المجاهد الشجاع القوى ماري مينا •

 . القديس الشهيد السعيد المغبوط ماري مينا العجايبي •

 . الشهيد العظيم الشجاع البطل الغالب الظافر الطاهر ماري مينا العجايبي •

 . جايبي شهيد ربنا يسوع المسيحعر الطاهر ماري مينا الغالب الظافالشهيد العظيم البطل ال •

 . العظيم في الشهداء والقديسين الشهيد القوى مار مينا الملقب باألمين •

 . الشهيد العظيم مار مينا المختار •

 . مار مينا المصطفى البار قربان اهللا الطاهر المختار •

 . مار مينا خليل اهللا ومالئكته األطهار •

  

ئ الى أن بحثنا مستمر في هذا الموضوع وسوف نلفت نظر القار

  بنضيف النتائج التي نصل إليها تباعًا بمشيئة الر


