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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Արաբական արշավանքներով պայմանավորված նոր իրադրությունում,
երբ քրիստոնյաներն աստիճանաբար դառնում են փոքրամասնություն Միջին
Արևելքում, տարածաշրջանի բազմազգ, բազմալեզու և բազմամշակութային
միջավայրում արաբերենով ստեղծվում է մատենագրական հարուստ ժառանգություն, որն ուղղված էր ժամանակի պահանջների և մարտահրավերների բավարարմանը։ Արդեն Ը-Ժ դարերում գրի են առնվում քրիստոնեական բովանդակությամբ մեծաքանակ ձեռագրեր արաբերենով։
Արաբական աշխարհում քրիստոնյաների պատմությունը կարելի է
բաժանել ծագումնաբանական երկու ճյուղի՝ արաբներ (թեև փոքրաթիվ),
որոնք քրիստոնեություն էին ընդունել դեռևս մինչև իսլամի ծագումը, և
Միջին Արևելքի քրիստոնյա բնիկներ՝ ասորիներ, հունախոսներ, ղպտիներ և
այլք, որոնք իսլամի տարածումից հետո մեծամասամբ ենթարկվում էին
գերիշխող ուժի՝ արաբների ազդեցությանը և արաբացվում։ Վերջիններս
կենտրոնացած էին հինգ հիմնական քրիստոնեական համայնքներում՝ մելքիտ (հունադավան), հակոբիկ (միաբնակ), նեստորական, ղպտի և մարոնի1։
Վերադառնալով նախաիսլամական շրջանի արաբ քրիստոնյաների գոյության հարցին՝ պետք է նշել, որ հարավից գաղթած արաբական ղասսանի
( )الغساسنةցեղի ներկայացուցիչներն Արաբիայի հյուսիսում միութենաբնակ
(miaphysite) քրիստոնյաներ էին, իսկ հյուսիս-արևելքում լախմիների ()اللخميون
ցեղն էր՝ նեստորական կենտրոն դարձած Հիրա ( )الحيرةմայրաքաղաքով։
Մինչիսլամական ժամանակաշրջանում նեստորականությունը տարածված
էր Պարսից ծոցի երկայնքով, որտեղից էլ սերում է Է դարի հայտնի ասկետիկ գրող Իսահակ Նինվեցին։ Միութենաբնակ քրիստոնեական համայնք

1

Ա․ Տեր-Ղևոնդյան, «Հայ և քրիստոնյա արաբական մատենագրական առնչությունների
պատմությունից», Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԼԴ (ԺԱ),
Էջմիածին, 1977, էջ 57։
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գոյություն է ունեցել նաև հարավ-արևմտյան Արաբիայում՝ Նաջրանի օազիսում, որ կապված էր եթովպական Աքսումի թագավորության հետ։ Հիշատակություններ կան նաև Հիջազում՝ Մեքքայում և շրջակայքում բնակվող
արաբ քրիստոնյաների մասին, որոնք փոքրաթիվ են եղել և, ամենայն
հավանականությամբ, չեն կազմել առանձին քրիստոնեական համայնք2։
Արշավանքների արդյունքում արաբները գրավեցին վիթխարի տարածքներ։ Կայսրության սահմանները ձգվում էին Չինաստանի արևմուտքից և
Հնդկական թերակղզուց մինչև Պիրենեյներ։ Աշխարհաքաղաքական այս նոր
ուժին բնորոշ էր էթնիկ և կրոնական համայնքների բազմազանությունը։
Իսլամական տիրապետության տակ հայտնված այս բազմատարր աշխարհում, անշուշտ, խրախուսվում էր դավանափոխությունը և իսլամացումը։
Հակառակ երևույթը՝ մուսուլմանների քրիստոնեության ընդունումը, հազվադեպ երևույթ էր, և դրա վկայություններ պահպանվել են սրբախոսությունների տեսքով բացառապես քրիստոնեական աղբյուրներում։ Դրանց
թվում հատկապես հայտնի են սբ. Անտոնիոսի նահատակության պատմությունը ( )القديس انطونيوس الذي استشهد بمدينة الرقة على ايام هارون الرشيدպահպանված արաբերեն, ասորերեն, վրացերեն, լատիներեն և եթովպական աղբյուրներում, Դավիթ Դվնեցու (Սուրհան) հայերեն երկու ձեռագրերում պահպանված ավանդությունը և այլն։ Այս աղբյուրների պատմական ճշմարտացիությանը պետք է զգուշավոր մոտենալ3։
Լևանտում և Միջագետքում աստիճանաբար առօրյա խոսակցական լեզու
էր դառնում արաբերենը, իսկ ասորերենը, հունարենը, ղպտերենը պահպանվում էին որպես զուտ կրոնական ծիսակատարությունների լեզուներ
համայնքների ներսում։ Արաբերենը, բացի ժամանակի առօրյա խոսակցական և իսլամի լեզուն լինելուց, նաև վերածվել էր տարածաշրջանի բազմամշակութային միջավայրի մտավորականության լեզվի՝ ձեռք բերելով առավելություն մյուս լեզուների նկատմամբ։ Արդեն խալիֆա ‘Աբդ ալ Մալիքի
օրոք (685-705 թթ.) պաշտոնական գրագրության լեզուն հունարենից և
2

Նախաիսլամական շրջանի քրիստոնյա արաբների մասին տե՛ս՝ J. S. Trimingham,
Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic times, London։ Longman, 1979։
3 Christian C. Sahner, “Swimming Against the Current: Muslim Conversion to
Christianity in the Early Islamic Period,” Journal of the American Oriental Society,
vol. 136, no. 2, April-June, 2016, pp. 265-284.
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պարսկերենից փոխվում է արաբերենի։ Այս փոփոխությունը թեև տեղի չի
ունենում մի գիշերվա ընթացքում, սակայն խալիֆայության բոլոր հպատակները, այդ թվում քրիստոնյաները, պարտավորվում են հաշվի նստել
արաբերենի ձեռք բերած նոր դերի հետ։
Նման պայմաններում, երբ դավանափոխ լինելը և իսլամ ընդունելը ոչ
միայն քաջալերվում էր, այլև տալիս էր բազմաթիվ առավելություններ
այլակրոնների նկատմամբ, իսկ արաբերենն էլ դարձել էր ժամանակի
լինգվա ֆրանկան, հետզհետե առաջ է գալիս քրիստոնեական տեքստերը և
առաջին հերթին Աստվածաշունչը հասարակ ժողովրդին հասկանալի լեզվով՝
արաբերենով թարգմանելու անհրաժեշտություն։ Այս գործընթացը կարևոր
քայլ էր քրիստոնեությունը պահպանելու, հասկանալի դարձնելու և տարածելու գործում, թեև արաբերենը երբեք էլ որպես քրիստոնեության աստվածաբանական լեզու չստացավ այն հեղինակությունը, ինչ եբրայերենը, հունարենը, ղպտերենը, ասորերենը և նաև հայերենը։
Է դարից սկսած մինչև մեր օրերը՝ ամբողջ 14 դար, գոյատևելով իսլամական գերակայության պայմաններում՝ արաբ քրիստոնյաները միջնորդի
դեր են խաղացել արևելքի և արևմուտքի, իսլամի և քրիստոնեության միջև։
Այս ամենի արդյունքում առաջացած արաբերեն քրիստոնեական մատենագրությունն իր զարգացման առանձնահատկություններն ուներ տարածաշրջանի քրիստոնեական համայնքներից յուրաքանչյուրում։ Գրեթե մինչև ուշ
միջնադար այդ համայնքներում ձևավորվում են երկլեզու՝ ասորերեն-արաբերեն, հունարեն-արաբերեն և ղպտերեն-արաբերեն մատենագրություններ։
Քրիստոնեական աշխատությունները, անշուշտ, հաճախ արաբերենի
էին թարգմանվում ասորերենից։ Ասորերենը կատարել է միջնորդ լեզվի դեր
հունարենից արաբերեն թարգմանությունների համար։ Քրիստոնյա արաբ
հեղինակներից շատերը թարգմանությանը զուգահեռ բնագրերը հարմարեցրել են ժամանակի պահանջներին՝ մտքում հստակ պահելով լսարանը,
որին ուզում էին հասցնել խոսքը։ Այս առանձնահատկությունը բնորոշ է
հատկապես արաբերենով շարադրված քրիստոնեական ստեղծագործություններին։
Հարկ է ընդգծել, որ արաբերեն քրիստոնեական և իսլամական աստվածաբանությունները զարգացել են զուգահեռաբար՝ փոխազդելով միմյանց, որով պայմանավորված ձևավորվել է ընդհանուր բառապաշար, ինչ7

պես, օրինակ, դին ( = )دينկրոն բառը4։ Բացի այդ, ի սկզբանե քրիստոնյաները, պատասխանելով մուսուլմանների դավանաբանական հարցերին և
իրենց վարդապետությունը բացատրելու համար, օգտվել են ժամանակի
մուսուլման աստվածաբանների՝ մութաքալլիմների տերմինաբանությունից
և արտահայտություններից։
Սակավաթիվ են պահպանված տեղեկությունները միջնադարյան իսլամական գրչության կենտրոնների մասին։ Որոշ տվյալներ հնարավոր է դուրս
բերել հիշատակարաններից։
Հայտնի է բարձր էլիտայի ներկայացուցիչ հարուստ հովանավորների
մասին, որոնց պատվերով և օժանդակությամբ ստեղծվում և ընդօրինակվում
էին ձեռագրերը։ Ժամանակի ամենահայտնի մտավորական կենտրոններից
է Աբբասյան խալիֆայության օրոք հիմնադրված Բաղդադ քաղաքի «Բայթալ Հիքման» (Իմաստության տուն), որտեղ ամենատարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ՝ գրիչներ, ծաղկողներ, մանրանկարիչներ, կազմարարներ
աշխատում էին միասին և ստեղծում մեծաքանակ ձեռագրեր։ Պատկերն
ավելի գաղտնազերծված է արաբերեն քրիստոնեական մատենագրության
դեպքում։ Բոլոր մեծ և ազդեցիկ եկեղեցիներում, երբեմն նաև փոքրերում,
արտագրվում և պահվում էին ձեռագիր մատյաններ։ Եվ ահա հենց այս
եկեղեցիներում էլ աստիճանաբար սկսում են յուրացնել նոր գիրը և
օգտագործել արաբերենը որպես գրական լեզու։ Արդեն մինչև Թ դարը
գոյություն ուներ հարուստ աստվածաբանական գրականություն արաբերենով։ Իսկ Ժ դարում արաբերենը կիրառվում էր քրիստոնեական բոլոր
ուղղություններում։
Ը դարից սկսած Պաղեստինի քաղկեդոնական եկեղեցիները, և հատկապես
Մար Սաբան ()ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܒܐ, որոնցում Դ-Ը դարերում որպես աստվածաբանական լեզու գերիշխող էր հունարենը, հանդես են գալիս որպես քրիստոնեական մատենագրությունն արաբերենի վերածած առաջին կենտրոններ5։
4

Orsolya Varsányi, “Mapping the Semantics of Dīn (Religion) in 9th-century Arabic
Christian Controversy”, The Arabist Budapest Studies in Arabic 38, ed. K. Dévényi,
Budapest, 2017, pp. 71-94.
5 Sidney Griffith, “The Monks of Palestine and the Growth of Christian Literature in
Arabic”, The Muslim World 78, 1988, p. 4. Նույնի՝ “From Aramaic to Arabic: The
Languages of the Monasteries of Palestine in the Byzantine and Early Islamic Periods”,
Dumbarton Oaks Papers, vol. 51, 1997, pp. 11-31.
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Թ դարի առաջին կեսին ծավալվում է հունարենից արաբերեն թարգմանությունների հզոր շարժում, որ հովանավորվում էր խալիֆաների կողմից
(հատկապես ալ Մա՚մուն խալիֆայի օրոք (813-833 թթ.))։ Թարգմանությունները, ինչպես նշել ենք, հաճախ կատարվում էին ասորերենի միջնորդությամբ։ Թարգմանվում են փիլիսոփայությանը, աստղագիտությանը, բնական գիտություններին, աշխարհագրությանը նվիրված Արիստոտելի, Գալենոսի, Հիպոկրատեսի, Դիոսկորիդեսի, Պլատոնի և այլոց արժեքավոր աշխատությունները։ Այս թարգմանություններն իրականացնող քրիստոնյաներն
իրենց կարողությունների շնորհիվ մեծ հարգանք և կարևորություն ունեին
արքունիքում և արաբ վերնախավի շրջանակներում։ Հատկապես ակտիվ
էին նեստորականները, որոնցից պետք է հիշատակել Աբու Զաքարիա Յուհաննա իբն ալ Բաթրիկի, Հունայն իբն Իսհակի, Յուհաննա իբն Մուսավայհի,
Տիմոթեոս Ա կաթողիկոսի, Աբդ ալ Մասիհ ալ Քինդիի անունները։
Արաբերենով քրիստոնեական աշխատությունների շարքում հատկապես շատ են աստվածաշնչյան թարգմանությունները։ Նման բովանդակությամբ պահպանված ձեռագրերի թիվն անհամար է։ Դրանց մի զգալի մասը
ներառված են եվրոպական այնպիսի հավաքածուների մեջ, ինչպիսիք են
Օքսֆորդի Բոդլեյան գրադարանը, Լոնդոնի Բրիտանական թանգարանը,
Ֆրանսիայի Ազգային գրադարանը և այլն։ Արևելքում պահվող հավաքածուներից հատկապես արժեքավոր են Սինայում՝ Սուրբ Կատարինեի վանքում
պահվողները։ Արաբերենով պահպանված աստվածաշնչյան հնագույն
ձեռագրերից են՝ Sinai Arabic 151 (մ. թ. 867), Sinai Arabic 72 (մ. թ. 897),
Vatican Arabic 13 (Թ դար), Sinai Arabic 154 (Թ դար)։
Միջնադարյան քրիստոնյա արաբական առնչությունների գիտակ, արևելագետ Սիդնեյ Գրիֆֆիթն իր գրքում անդրադառնում է արաբերենով առաջին աստվածաշնչյան և աստվածաբանական տեքստերի թարգմանություններին՝ նշելով, որ նախաիսլամական շրջանում արաբերեն Աստվածաշնչի
գոյության մասին փաստեր չեն պահպանվել, իսկ եբրայերեն Աստվածաշնչի
արաբերեն թարգմանության ամենավաղ պահպանված օրինակը թվագրվում
է Թ դարով։ Այն համարվում է արաբերենով աստվածաշնչյան թարգմանությունների շարժման սկիզբը6։ Հաջորդ դարերում արդեն աստվածաշնչյան
6

Sidney H. Griffith, The Bible in Arabic: The Scriptures of the “People of the Book”
in the Language of Islam, New Jersey: Princeton University Press, 2013.
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ձեռագրեր ընդօրինակելն ավելի լայն տարածում է ստանում։ Հայտնի է
նաև, որ արդեն ԺԶ դարում Օսմանյան Եգիպտոսում կային հմուտ մասնագիտական կարողություններ ունեցող ղպտիներ, որոնք վարպետացել էին
արաբերեն Աստվածաշունչ արտագրելու գործում7։
Եվրոպական գիտական աշխարհին Աստվածաշնչի արաբերեն թարգմանությունները հայտնի են դառնում առաջին հրատարակությունների
շնորհիվ, որոնց թվում պետք է առանձնացնել 1590-1591 թվականներին
տպագրված արաբերեն, արաբերեն-լատիներեն պատկերազարդ Ավետարանները8։ Հիշատակության են արժանի նաև Ագոստինո Ջուստինիանիի
բազմալեզու սաղմոսարանը9, իսկ ավելի ուշ Փարիզի (1628-1645 թթ.) և
Լոնդոնի (1653-1657 թթ.) հայտնի հրատարակությունների արաբերեն հատվածները։ Այդուհետ գիտնականներն օգտվում էին հենց այս հրատարակություններից՝ որպես արաբերեն Աստվածաշնչի հիմնական աղբյուր։ Միայն
ԺԹ դարում ձևավորվեց նոր մոտեցում հարցի շուրջ։ 1888 թվականին իտալացի արևելագետ Իգնացիո Գուիդին հրատարակեց մի արժեքավոր ուսումնասիրություն արաբերենով և եթովպերենով պահպանված աստվածաշնչյան թարգմանությունների մասին, որտեղ առաջ էր քաշում ձեռագրերի
բնագրային համեմատության սկզբունքը, մատնանշում դրա կարևորությունը
և թարգմանությունները ենթարկում ծագումնաբանական ճյուղային հետազոտության՝ ընդգծելով տարբեր ճյուղերի առանձնահատկությունների վերհանման կարևորությունը։ Թարգմանությունների, դրանց հետազոտությունների, կրած փոփոխությունների միջոցով բացահայտվում էին ժամանակի
պատմական, մշակութային, սոցիալական և կյանքի այլ բնագավառներին
վերաբերող փաստեր10։ Գուիդիի մոտեցումն անկյունաքարային է դառնում
հետագա հետազոտողների համար։ Նման քննադատական-վերլուծական
7

Ronny Vollandt, “Making Quires Speak: An Analysis of Arabic Multi-Block Bibles
and the Quest for a Canon”, Intellectual History of the Islamicate World, vol. 4, Brill,
2016, pp. 170-209.
8 Gospels in Arabic (Evangelium sanctum Domini Nostri Iesu Christi conscriptum a
quatuor Evangelistis Sanctis idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne), Rome, Medici
Oriental Press, 1590-1591.
9 Psalterium Hebraeum, Graecum, Arabicum, & Chaldaeum, cum tribus latinis
interpretationibus & glossis, ed. by Agostino Giustiniani, Genoa, 1516.
10 Ignazio Guidi, Le Traduzioni Degli Evangelii in Arabo e in Etiopico, (Atti della
Reale Accademia dei Lincei), vol. 4, Rome։ Academia Dei Lincei, 1888.
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մոտեցում պահպանվել է նաև գերմանացի ականավոր արևելագետ, աստվածաբան Գեորգ Գրաֆի հայտնի «Քրիստոնյա արաբական գրականության
պատմություն» աշխատության հատորներում11։
Արաբերեն առաջին թարգմանությունների շարքում Հին և Նոր Կտակարաններից բացի թարգմանվել են աստվածաշնչյան պարականոններ, վարքեր, հայրաբանական գործեր և այլ աստվածաբանական տեքստեր։ Ջոշուա
Բլաուի բնութագրմամբ այս թարգմանությունների լեզուն միջին արաբերենն է, որ տարածվել է անմիջապես արաբական արշավանքներից հետո և
կարելի է գտնել Ը և Թ դարերում Պաղեստինում գրված արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերում12։ Ժ-ԺԱ դարերում քրիստոնեական շրջանակներում
ստեղծվում են նաև արաբերեն-ասորերեն բառարաններ, ինչպես Եղիա
Մծբնացու և Բար Բահլուլի հայտնի բառագրքերը։
Ամենավաղ արաբերեն քրիստոնեական աշխատությունները սովորաբար անանուն են։ Մեզ անունով հայտնի առաջին արաբ քրիստոնյա մատենագիրները Թ դարից են՝ մելքիտ աստվածաբան Թեոդորոս աբու Կուրրան,
Տակրիտի եպիսկոպոս հակոբիկ Հաբիբ իբն Խիդմա աբու Ռայիթան, Աբդ ալ
Մասիհ իբն Նաիմա ալ Հիմսին, նեստորական աստվածաբան ‘Ամմար ալ
Բասրին, որոնց փոխարինելու են գալիս Ժ դարի հակոբիկ մատենագիր
Աբու Զաքարիա Յահիա իբն ‘Ադի ալ Տակրիտին, ԺԱ դարի մատենագիրներ
Յահյա իբն Սաիդ ալ Անթաքին, Աբու Ալի Իսա իբն Զուր‘ան, ԺԲ դարից
Միքայել Ասորին, ԺԳ դարից Բար Հեբրեոսը և ուրիշներ։
ԺԳ դարը հայտնի է որպես ղպտի-արաբական գրականության ծաղկման
ժամանակաշրջան։ Հատկապես աչքի են ընկնում հեղինակներից Ջիրջիս ալ
Մաքինը, Աբու Իսհակ Իբրահիմ իբն ալ Ասսալը, Բութրուս ալ Ռահիբին և
ուրիշներ։
ԺԴ և ԺԵ դարերը Միջին Արևելքի քրիստոնյաների համար անկման ժամանակաշրջան են, որ հատկանշվում են մուսուլմանների անհանդուրժողականության լայնածավալ դրսևորումներով։ Այս շրջանի շատ քիչ ձեռագրեր
են հասել մեզ։ ԺԵ-ԺԶ դարերի ակնառու դեմքերից է մարոնի Ջիբրաիլ
(Գաբրիել) իբն ալ Կիլա‘ին, ով շարադրել է մարոնիների պատմությունը։
11

Georg Graf, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, 5 volumes,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944-1953.
12 Joshua Blau, The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic:
Parallels and Differences in the Revival of Two Semitic Languages, (UC Publications in
Near Eastern Studies), vol. 18, University of California Press, 1982.
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ԺԷ-ԺԸ դարերում զարգացում է ապրում մարոնիների մատենագրությունը,
առանձնանում են Իսթեֆան ալ Դուայհին և հատկապես Ջիբրաիլ (Գաբրիել)
Ջիրմանոս Ֆարհաթը։
Ձեռագրերի ստեղծման և ընդօրինակման գործին զարկ է տրվում
Օսմանյան շրջանում՝ սկսած ԺԷ դարից, երբ արաբ քրիստոնեական համայնքները՝ հատկապես Լևանտում, սկսում են աստիճանաբար վերականգնվել։
Այս շրջանից մեզ են հասել մեծաքանակ ձեռագրեր13։
Արաբերենով գրված քրիստոնեական մատենագրությունը մեծ թիվ է
կազմում։ Սակայն այս հսկայածավալ օվկիանոսի շուրջ 90 տոկոսը մինչև
օրս շարունակում է մնալ չուսումնասիրված, չտպագրված և պահպանվում է
միայն ձեռագրերի տեսքով14։ Ավելին, դրանց մի մասն անգամ ամփոփված
չէ ձեռագրացուցակների մեջ, թարգմանված չէ և հասանելի չէ գիտական
լայն շրջանակներին։ Իսկ երբեմն էլ ձեռագրացուցակներում ձեռագրերի
նկարագրությունները շատ ընդհանրական են և չեն ներառում տեղեկություններ փոքր միավորների մասին։ Այսպիսով, հաշվի առնելով նյութի
կարևորությունը, սկզբունքային ենք համարում նախևառաջ մշակել տարբեր հավաքածուներում ընդգրկված արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի,
դրանցում ամփոփված մեծ և փոքր միավորների տվյալները և դրանք
հասանելի դարձնել գիտական հանրությանը։ Այս նպատակին ուղղված մի
համեստ ներդրում է սույն ձեռագրացուցակի կազմումը՝ որպես հետագա
քայլ մտքում պահելով մեծաքանակ քրիստոնյա արաբական մատենագրական ընդգրկմամբ թվային շտեմարանի կամ հարթակի ստեղծումը, որն
օժտված կլինի հարուստ անվանացանկերով և փնտրման բազմադաշտ հնարավորություններով։
Անշուշտ, Գեորգ Գրաֆի վերոհիշյալ «Քրիստոնյա արաբական գրականության պատմություն»-ը բնագավառում մինչև օրս կատարված կարևորագույն, անկյունաքարային աշխատանքներից է։ Սակայն Գրաֆի աշխատությունից հետո ի հայտ են եկել ձեռագրերի նոր շարքեր (օրինակ՝ 1960-ական
թվականներին շրջանառության մեջ դրված Սուրբ Կատարինեի վանքի
արաբերեն ձեռագրերը), որոնք ներառված չեն ուսումնասիրության մեջ։
13

Alexander Treiger, “The Arabic Tradition”, in The Orthodox Christian World, ed.
Augustine Casiday, London: Routledge, 2012, pp. 89-104.
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 99։
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Արաբերեն քրիստոնեական գրականությանն են նվիրված նաև Լուիս
Շեյխոյի ( )لويس شيخوուսումնասիրությունները, և հատկապես նրա հեղինակած արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի, դրանց հեղինակների և հիմնական ստեղծագործությունների ընդարձակ ցուցակը15, Մելքիտ եկեղեցու
պատմությունն ուսումնասիրող Ժոզեֆ Նասրալլահի ֆրանսերեն հատորները16
և այլ հեղինակների հոդվածներ, մենագրություններ, հետազոտություններ։
Շեյխոն արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի մասին իր աշխատությունում տալիս է ամփոփ տեղեկություններ արաբագիր քրիստոնյա մատենագիրների, նրանց գործունեության ժամանակաշրջանի և ոլորտների, հեղինակած աշխատանքների մասին։ Նշվում է նաև, թե աշխարհի խոշորագույն կենտրոններից որտեղ են պահվում նրանց հեղինակած ձեռագրերի
օրինակները17։ Օգտվելով Շեյխոյի և այլ հեղինակների աշխատություններից՝
քաղել ենք տվյալներ տարբեր հեղինակների մասին և այդ նյութով լրացրել
մեր աշխատանքը։
ՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ
ԱՐԱԲԵՐԵՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ

Արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի հավաքածուներ կան աշխարհի
տարբեր պահոցներում, ձեռագրատներում։ Արևելքում գտնվողներից առավել հայտնի են Սինայ լեռան18, Բեյրութի սբ. Հովսեփի կաթոլիկ համալսարանի19, Կահիրեի ղպտիական հայրապետական թանգարան-գրադարանի
ձեռագրային հավաքածուները20։ Արևմուտքում պահվողների մեջ իրենց
ծավալով և հարուստ նյութով հատկապես առանձնանում են Վատիկանի21 և
15

Louis Cheikho, كتاب المخطوطات العربية لكتبة النصرانية, Dar El-Machreq, Beirut, 2000.
Joseph Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire dans l'église melchite du Ve au
XXe siècle, 3 vols. in 6 parts, Louvain, 1979-1989.
17 Տե՛ս հղում 15։
18 Margaret Gibson, Catalogue of the Arabic Mss. in the Convent of S. Catharine on
Mount Sinai, (Studia Sinaitica), no. III, Cambridge University Press Warehouse, 1894.
19 Louis Cheikho, Catalogue raisonné des manuscrits historiques de la Bibliothèque
Orientale de l'Université Saint-Joseph, Beirut։ Mélanges de l'Université Saint-Joseph,
1913-1929.
20 Georg Graf, Catalogue de manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, (Studi e
testi 63), Biblioteca Apostolica Vaticana, 1934.
21 Angelo Maio, Scriptorum veterum nova collectio è Vaticanis codicibus, vol. IV,
Romae, 1831.
16
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Փարիզի22, Մինգանայի քրիստոնեական արաբական ձեռագրերի հավաքածուները։ Միայն վերջինիս հավաքածուն ընդգկում է 600-ից ավելի միավոր23։
Թվաքանակով ավելի համեստ, սակայն իրենց կարևորությամբ վերոնշյալներին չզիջող հավաքածուներ կան Բրիտանական թանգարանում24,
Ջոն Ռայլանդսի25, Հալեպի մարոնիական գրադարաններում26, Լիբանանի
Բալամանդի վանքի ձեռագրերի պահոցներում27, Կահիրեի արևելաքրիստոնեական ուսումնասիրությունների ֆրանցիսկյան կենտրոնում28 և այլուր։
Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 2732 Արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի մաս են կազմում արաբերեն քրիստոնեական մատենագրության 58 ձեռագիր-օրինակներ։ Նախկինում այս ձեռագրերի համառոտ նկարագրություններն ընդգրկվել են հայ արևելագետ,
թարգմանիչ, երկար տարիներ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Արաբագիտության բաժնի դասախոս Հովհաննես Ասատրյանի (1947-2015)
կազմած արաբերեն ձեռագրերի29, նաև 1940-ական թվականներին կազմված արաբատառ ձեռագրերի անտիպ ցուցակներում (23 մատյան)30։

22

Le Baron de Slane, Catalogue des Manuscrits Arabes, Paris, Imprimerie Nationale,
1883-1895.
23 Alphonse Mingana, Christian Arabic Manuscripts and Additional Syriac Manuscripts,
(vol. II of Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts), Cambridge, 1936.
24 William Cureton and Charles Rieu, Catalogus codicum manuscriptorum
orientalium qui in Museo Britannico asservantur. Pars secunda, codices arabicos
amplectens, London, 1846-1871.
25 Alphonse Mingana, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the John Rylands
Library, Manchester, Manchester University Press, 1934.
26 Francisco del Río Sánchez, Arabic Manuscripts in the Maronite Library of Aleppo
(Syria), Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017.
.2018 ، حلب، المجلّد األوّل، فهرس مخطوطات مكتبة أيرشية حلب المارونيّة،مكاريوس جبّور
 دير السيدة:  المخطوطات العربية في األديرة األرثوذكسية األنطاكية في لبنان الجزء الثاني، مجموعة مؤلفين27
.1994 ، جامعة البلمند، بيروت،البلمند
28 William F. Macomber, Catalogue of the Christian Arabic Manuscripts of the
Franciscan Center of Christian Oriental Studies, Muski, Cairo, Franciscan Printing
Press, 1984.
29 Հովհաննես Ասատրյան, Անտիպ ցուցակ արաբերեն ձեռագրաց, Մաշտոցյան Մատենադարան, Երևան (չհրատարակված)։
30 Ցուցակ արաբատառ ձեռագրերի (23 մատյան), Մաշտոցյան Մատենադարան, Երևան
(չհրատարակված)։
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Ձեռագրերը Մատենադարանի Արաբատառ հավաքածուի շարքերն են
համալրել մեծամասամբ նվիրատվությունների շնորհիվ։ Հմր 335 ձեռագիրը
Մատենադարանի Արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուն է համալրել 1920
թվականին, նվիրատուի անունը, ցավոք, չի պահպանվել։ Նվիրատուների
թվում են Միհրան Մինասեանը (քսաներեք ձեռագիր՝ Հմր 1996, 2256, 2257,
2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269,
2270, 2271, 2272, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389), Վարուժան Սալաթյանը
(ինը ձեռագիր՝ Հմր 1738, 1741, 1753, 1755, 1756, 1757, 1762, 1763, 1765),
Արշակ Դանագոզյանը (ինը ձեռագիր՝ Հմր 1153, 1154, 1155, 1156, 1160,
1161, 1162, 1180, 1189), Հովհաննես Պասմաճյանը (յոթ ձեռագիր՝ Հմր 1044,
1045, 1046, 1961, 1976, 2082, 2083), Ճորճ Խորոզյանը (երկու ձեռագիր՝
Հմր 1127, 1130), ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր, լոնդոնաբնակ Վրեժ (Տեր
Ներսես ավագ քահանա) Ներսեսյանը (երկու ձեռագիր՝ Հմր 2727, 2730),
Գրիգոր Գ. Բարսեղեանը (երկու ձեռագիր՝ Հմր 1014, 1977), տեր (Հրաչ) և
տիկին Աւետիսեանները (մեկ ձեռագիր՝ Հմր 1997), Ռուբեն Գ. Պարսումյանը
(մեկ ձեռագիր՝ Հմր 2092), ևս մեկ ձեռագիր նվիրաբերել է «Փյունիկ» բարեգործական հիմնադրամը (Հմր 2282)։
Ձեռագրերը ԺԷ-ԺԹ դարերի են՝ հիմնականում գրված Սիրիայում և Լիբանանում, բացառություն են միայն ձեռ. Հմր 335-ը, որը գրվել է Եգիպտոսում
և Հմր 1160-ը, որը գրվել է Անտիոքում։
Գրչության ժամանակը հիշատակվել է ըստ ձեռագրերի գրչության ժամանակի հիշատակարանների հաղորդած տվյալների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում որոշվել է ընդօրինակման մոտավոր ժամանակաշրջանը՝
հիմք ընդունելով որոշ ձեռագրագիտական առանձնահատկություններ։
Արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերին, ընդհանուր առմամբ, հատուկ
չեն նկարազարդումներն ու մանրանկարները։ Այդ իսկ պատճառով ձեռագրերն աչքի չեն ընկնում իրենց գեղագիտական արժեքով. մանրանկարները,
զարդանախշերն ու լուսանցազարդերը սակավաթիվ են։ Մեր ձեռագրերի
շարքում հիշատակելի են միայն երկու ձեռագիր (Հմր 1753 և 2730), որոնցում
կան մանրանկարներ։
Ժանրային և բովանդակային առումով ձեռագրերը բազմազան են։ Կան
ինչպես Ավետարաններ, աղոթագրքեր, մտորումներ աստվածաբանական
թեմաների շուրջ, այնպես էլ հրաշագործությունների մասին պատմություններ,
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բարոյախրատական բովանդակությամբ աշխատություններ։ Դրանց շարքում
են նաև Ջիրմանոս Ֆարհաթի (ձեռ. Հմր 2083, 2389) և Նիկոլաոս Սաիղի
(ձեռ. Հմր 1741, 1756, 2387, 2388) հեղինակած բանաստեղծությունների
ժողովածուները։ Վերջին երկուսը, ինչպես նաև Սիրաքի գիրքը (Հմր 1153),
Յուհաննա Կլուդիուս Վերթերիոյի աստվածաբանական աշխատությունը
(Հմր 2386) հաճախ են հանդիպում տարբեր պահոցներում պահվող ձեռագրերի շարքում։
Ձեռագրերը նկարագրելիս պահպանել ենք միօրինակության սկզբունքը։
Հարցակարգն այսպիսին է՝
1. Ձեռագրի համար
2. Հեղինակի անուն
3. Վերնագիր
4. Գրչության վայր
5․ Գրչության թվական
5. Գրչի անուն
6. Ստացողի (կամ պատվիրատուի) անուն
7․ Թերթ (արձանագրված է նաև չգրված թերթերի քանակը)
8․ Պրակ
9․ Նյութ (թղթի տեսակը)
10․ Մեծություն (սանտիմետրով)
11․ Գրություն (սանտիմետրով) և սյունակներ (քանակի արձանագրությամբ)
12․ Գիր
13․ Թանաք
14․ Հիշագիր
15․ Տող
16․ Կազմ
17․ Պահպանակ
18․ Մանրանկարչություն
19․ Վիճակ
20․ Բովանդակություն
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21․ Գրչության ժամանակի հիշատակարան
22․ Հետագայի հիշատակարան
23․ Կնքադրոշմ
24․ Նշում
25․ Գրչափորձ։
Նկարագրության ժամանակ նկատի են առնվել ինչպես ձեռագրերի
ընդհանուր բովանդակությունը, այնպես էլ դրանցում տեղ գտած յուրաքանչյուր միավորը ներկայացնելու սկզբունքները։ Անհրաժեշտության դեպքում արվել են ծանոթագրություններ։ Բնագրերի գլխագրերը, ենթախորագրերը, առանձին միավորների սկիզբը և վերջը տրվել են համապատասխան էջերով։ Ժողովածուների դեպքում թվարկել ենք, թե քանի գործ է
ներառված և ըստ միավորների խորագրերի նշումով կատարել ենք յուրաքանչյուրի բովանդակային նկարագրությունը։
Ձեռագրացուցակի վերջում բերվել են փնտրման գործընթացը հետազոտողների համար դյուրացնող ցանկեր։ Էջանշանի, տիտղոսաթերթի,
առաջաբանի և հավելագրության առկայության դեպքում հարցակարգերն
ավելացվել են նկարագրության կաղապարում։
Հեղինակների, գրիչների անունները տրվել են և՛ արաբերենով, և՛ հայերեն տառադարձումով։ Անունների հիշատակման ժամանակ ուղղանկյուն
փակագծերի մեջ առնվել են անունների հայերեն համարժեքները։ Տառադարձումներն արվել են համաձայն Արամ Տեր-Ղևոնդյանի «Իբն ալ-Ասիր»
գրքում ներմուծված պայմանական տառադարձության համակարգի31։
Նկարագրության ժամանակ օգտագործվել է հետևյալ նշանային համակարգը`
\\\ թեքագծերով նշվում է բառի կամ հատվածի անընթեռնելի լինելը,
[] ուղղանկյուն փակագծերում կազմողի կատարած ավելացումներն են։
Ձեռագրերում հանդիպող արաբերեն բառերը կամ բառակապակցությունները, որոնցում կան թվացյալ ուղղագրական կամ քերականական
անճշտություններ, ձեռագրացուցակում ներկայացվել են առանց փոփոխման` պահպանելով ժամանակի լեզվական առանձնահատկությունները և
31

Իբն ալ-Ասիր, աշխ.՝ Ա. Տեր-Ղևոնդյանի, (Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի
մասին, Արաբական Աղբյուրներ Բ), Երևան, 1981, էջ 32-33։
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հաջորդիվ կրում են ( )كذاբառը՝ որպես ցուցիչ, թե այդպես է արձանագրված
ձեռագրում։ Եթե բառն անհասկանալի է կամ վերականգնելը դյուրին չէ,
որպես կանոն, դրան հաջորդում է բառի/բառակապակցության վերականգնված ձևը՝ առնված [] ուղղանկյուն փակագծերի մեջ։
Որոշ բառերի շեղումները բառարանային ձևից հաճախակի են։ Այդպիսին է «Կույս» ( )العذراءբառը, որը հանդիպում է ( العذره، العدرا، )العدرهև այլ
ձևերով։ Բազմաթիվ են բառավերջում արաբերեն թա մարբուտա-ի ( )ةև
յա-ի ( )يկիրառությունները՝ առանց համապատասխան կետերի։ Նման
դեպքերում բառի բառարանային ձևից շեղված լինելն ընդգծվում է միայն
ձեռագրացուցակում հանդիպող առաջին մի քանի օրինակներում։
Այստեղ չենք անդրադառնա հավաքածուում տեղ գտած բոլոր ձեռագրերի մանրամասներին։ Դրանք քննարկվում են նկարագրության համապատասխան բաժիններում։ Հավաքածուի ամենահին ձեռագիրն է Հմր 2727-ը,
որն ըստ պահպանված հիշատակարանի հավանաբար գրվել է 1592-1606 թթ.
միջակայքում։
Բացառիկ ձեռագիր է «Ալ Թաֆնիդ լիլ Մաջմա‘ ալ ‘Անիդ» ( التفنيد للمجمع
 )العنيدաշխատությունը (Հմր 1757), որը ԺԸ դարում արաբատառ տպագրության հիմնադիրներից մեկի՝ հայտնի աստվածաբան ‘Աբդալլահ Զախերի
ինքնագիրն է։
Հիշատակման են արժանի նաև Հմր 2256-2272 ձեռագրերը, որոնք Կարդինալ Օրսիի հեղինակած «Եկեղեցական պատմություն» աշխատության 17
հաստափոր հատորներն են։
Բովանդակությամբ աչքի է ընկնում նաև Հմր 1154 ձեռագիրը։ Այն
ներառում է Հայ Առաքելական եկեղեցուն ուղղված քննադատական աշխատություն, որտեղ քննության է առնվում Առաքելական եկեղեցու հեռացած
լինելը (ըստ հեղինակի) սբ. Գրիգոր Լուսավորչի նախնական ուսմունքից։
Այսպիսով, շրջանառության մեջ դնելով Մատենադարանում պահվող
արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի նկարագրությունները, հնարավորություն ենք ընձեռում հայ և օտարազգի հետազոտողներին ընդլայնել իրենց
աղբյուրագիտական ուսումնասիրությունների շրջանակները։
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***
Աշխատանքը հնարավոր չէր լինի ավարտին հասցնել առանց մի շարք
մարդկանց աջակցության։
Երախտագիտություն ենք հայտնում Մատենադարանի երջանկահիշատակ տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանին, ներկայիս տնօրեն, Արևելագիտության
բաժնի վարիչ Վահան Տեր-Ղևոնդյանին՝ աշխատանքը մեզ վստահելու և ամեն
հարցում պատրաստակամորեն օժանդակելու համար։
Խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Արևելագիտության բաժնի
աշխատակիցներ Անի Ժ. Ավետիսյանին և Միհրան Մինասեանին՝ իրենց
անգնահատելի ներդրումի և հատորյակի դժվարին խմբագրական աշխատանքներն իրականացնելու համար։
Երախտապարտ ենք նաև Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ
Գևորգ Տեր-Վարդանյանին, Ընթերցասրահի, Թվայնացման և Հրատարակչական բաժինների գործընկերներին՝ ցուցաբերած օժանդակության համար։

***
Մաշտոցյան Մատենադարանի ղեկավարության որոշմամբ ստանձնել
եմ Մատենադարանի արաբերեն քրիստոնեական ձեռագրերի ցուցակն
ավարտին հասցնելու պատասխանատվությունը։ Ստացել եմ բաժնի նախկին
աշխատակից Մովսես Խեչոյի կատարած անավարտ աշխատանքը, հեղինակին
տեսնելու և իր հետ աշխատելու հնարավորություն չեմ ունեցել։ Աշխատանքն
ամբողջացրել և ավարտին եմ հասցրել համապատասխան շտկումներով,
հավելումներով և նոր ձեռագրերի նկարագրություններով։
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ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1
335
ՍՈՒՐԲ ՄՅՈՒՌՈՆԻ ՀԱԿԻՐՃ ՊԱՏՄՈԻԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ

ملخص تاريخ الميرون وكامل صفة طبخه
ԿԱՀԻՐԵ (Ուղղափառ ղպտիների պատրիարքարան)

1899 թ.

ԳՐԻՉ՝ ‘Աբդ ալ Մասիհ Սալիբ ալ Մաս‘ուդի ալ Բարմուսի ( عبد المسيح
)صليب المسعودي البرموسي։
ՍՏԱՑՈՂ՝ Պատրիարք Կիրիլ V՝ Ալեքսանդրիայի 112-րդ պատրիարքը
()البطريرك انبا كيرلس։
ԹԵՐԹ՝ 21 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ١-٣٣, որ է՝ 3ա-19ա).
չգրված՝ 1բ-2ա, 8բ, 19բ-21բ։ ՊՐԱԿ՝ VI (12), V-1 (21)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով և ճնշատողերով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 18.1x12.8։
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (13.5x8.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, կարմիր,
խորագրերը՝ կանաչ, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 15։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (ոսկի)
բաղադրյալ շրջանակով (ոսկի) շագանակագույն կաշի, մեջտեղում՝ խաչ
(ոսկի), միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` նախշազարդ թուղթ (խաչ, ծաղիկ),
լուսանցակողերը՝ ոսկի։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 4 (ԱԲ+ԳԴ), նախշազարդ, բաց կանաչ
չգրված թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 3ա
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխներ Ղպտի եկեղեցու սբ. Մյուռոնի պատրաստման պատմության,
պատրաստման արարողակարգի և եղանակների մասին։
Ներկայացված է 4 բաղադրատոմս (Ա՝ 9ա-10ա, Բ՝ 10աբ, Գ՝ 10բ,
)ابن شمحون المتطبب( Դ՝ 11աբ), մեջբերվում է Իբն Շամհուն ալ Մութատաբիբի
) աշխատության Գ գլխի բալաجامع االدوية المفردة( » «Դեղերի հավաքածուսանի փորձարկման մասին հատվածը, ինչպես նաև Մյուռոնի պատրաստ, Տեր Հովհաննես) բաղադانبا يوانس( ման եղանակն ըստ Անբա Յուանեսիրատոմսի։
)Սկիզբ (3ա
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد تاريخ الميرون المقدس عند االقباط
)Վերջ (19ա
ونسال من القاري صالح الدعاء والمجد اللهنا الصالح الى ابد االبدين آمين
Տիտղոսաթերթ՝ 2բ
ملخص تاريخ الميرون وكامل صفة طبخه
Ա. 3ա-8ա
تاريخ الميرون المقدس عند االقباط قد لخصناه من كتب تاريخ اعمال الميرون الموجوده
بالبطركخانه القبطيه االرثوذكسيه (كذا)
Բ. 9ա-12ա
بسم الثالوث المقدس صفة طبخ الميرون المقدس
Գ. 12ա-3բ
صفة امتحان االفاويه العطريه واختبارها على ما حرّر من كتاب الحكمه المسمى
بمفردات ابن البيطار التي اعدّت لهذا العمل
Դ. 14աբ
امتحان دهن البلسان واختباره من الجزء الثالث من كتاب جامع االدويه المفرده البن
شمحون المتطبب
Ե. 14բ-5ա
امتحان الدست المطبوخ باالقاويه العطريه ليعلم بذلك ان كان الماء قد ذهب وصار
الزيت وحده بال ماء
Զ. 15ա-6բ
ختام خبر صفة طبخ الميرون مع ذكر زيادة اسماء واوزان مفردات ميرون البطاركه
المتاخرين
Է. 16բ-9ա
وهذه صفة الميرون الذي عمله انبا يوانس المايه والثالث الذي هو احد البطاركه
المتاخرين
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
15ա
قد نُ ِقلَت صفة طبخ الميرون المقدس السابقه اي اسماء االفاويه واوزانها وامتحاناتها عن كتب
تاريخ اعمال الميرون على يد القمص عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي بالبطركخانه
القبطيه االرثوذكسيه باالزبكيه بالقاهره بامر قدس السيد االب البطريرك انبا كيرلس  ١١٢من
بطاركة االسكندريه وكان نقلها سنة  ١٦١٥للشهداء الموافقة ١٨٩٩م وهي حسب االصل
بالتحرير بال زياده وال نقص
19ա
وكان الفراغ من جمع ونسخ ملخص تاريخ الميرون هذا وصفة طبخه كاملةً في شهر برموده
سنة  ١٦١٥قبطيه الموافق ابريل سنة  ١٨٩٩افرنكيه عن كتب تاريخ اعمال الميرون مع ترتيب
عمله على يد القمص عبد المسيح صليب المذكور ببطركخانة االقباط باالزبكيه بالقاهره ونسال
من القاري (كذا) صالح الدعاء والمجد اللهنا الصالح الى ابد االبدين آمين.

2
1014
][ԺՈՂՈՎԱԾՈԻ
[ مجموع]

1795 թ.
)։جبراييل ولد موسى ميدانى( ԳՐԻՉ՝ Ջիբրաիլ վալադ Մուսա Միդանի
ԹԵՐԹ՝ 81 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ١-١٦٢, որ է` 1բ-81ա).
չգրված՝ 33բ, 34ա, 81աբ։ ՊՐԱԿ՝ II (4), I (6), 2V (26), IV (34), 4V (74),
IV-1 (81)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16.8x12.2։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
միասյուն (11.5x6.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, լուսանցագրերը, կարևոր հատվածները, կետերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 17։ ԿԱԶՄ՝
շագանակագույն մոմլաթ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ դեղնավուն
թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (Ա+ԲԳ), դեղնավուն չգրված թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. նորոգված. պակասավոր միջից։
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Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
1. Գիրք Ա. (1բ-33ա) «Ալ Անշիրիդիոն» [Էնքիրիդիոն ( ձեռնարկ)]32
االنشيريديون
Բացի հիմնական 5 գլուխներից, որոնցում քննարկվում են աստվածաբանական հարցեր, այս հատվածը ներառում է 2 նախաբան՝ ուղղված
Էպիվան33 քաղաքի եպիսկոպոս Նիկեֆորոս Գրեգորասին (كيريوكير نيكيفورس,
1բ-3բ)34 և Նիկոլա Խուրիին (الخوري نقوال, 3բ-5բ), ինչպես նաև բովանդակության ցանկ (6ա)։
Սկիզբ (1բ)
بعد ان ابتدى مستغيثاً باسم الثالوث القدوس الفايق الجوهر اعرض الى قداسة
Վերջ (33ա)
لنا هذا بواسطة صلواتكم المقدسه وطلباتكم المستجابه امين
Ա. 7ա-9բ
القسم االول في النهي عن البحث فى حالتى الولوده (كذا) واالنبثاق
Բ. 9բ-16բ
القسم الثاني فيما تسلمناه من االبا (كذا) فى باب انبثاق الروح القدس
Գ. 17ա-24բ
القسم الثالث فى على اي وجه يقال لروح القدس روح االبن
Դ. 24բ-6ա
القسم الرابع فى ان كان سلمتنا االبا ان نقول من االب وحده
Ե. 26բ-33ա
القسم الخامس فى ان كان من االب وحده هل يجب ان تزاد فى قانون االيمان
Հունարեն՝ ἐγχειρίδιον (Enchiridion)։
Սիրիայի Համա քաղաքի հունական ծագմամբ անվանումը` Ἐπιφάνεια (Epiphania)։
34 Հունարեն՝ Νικηφόρος Γρηγορᾶς (Nicephorus Gregoras)։
32
33
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)اسحق السرياني( 2․ Գիրք Բ. (34բ-80բ) Իսահակ Ասորի
Է դարի Արևելքի Ասորական եկեղեցու ականավոր աստվածաբան,
Նինվեի եպիսկոպոս Իսահակ Նինվեցու (կամ Իսահակ Ասորի) բարոյախրատական աշխատությունը, ունի նախաբան և 35 գլուխ։
Նախաբանում (34բ) մեջբերվում է սարկավագ-թարգմանիչ ‘Աբդալլահ
`իբն ալ Ֆադլ ալ Անտաքիի բարոյականությանը վերաբերող խոսքը
قال المترجم الفاضل الشماس عبد اهلل ابن الفضل االنطاكي...
)Սկիզբ (34բ
كتاب مختصر الى ابينا الجليل في القديسين مار اسحق السرياني
)Վերջ (80բ
نصلّي عن الكل حتى عن االشرار والكفار والذين يوذونه والوحوش فهذا يكون متشبها باهلل
Ա. 35ա-6բ
الباب االول قال القديس ان النفس المحبه هلل نياحها فى اهلل وحده
Բ. 36բ-8բ
الباب الثاني ان اردت تعرف ان اهلل قد انعم على االنسان بالمعرفه
Գ. 38բ-42ա
الباب الثالث ليس يدنوا احد من اهلل اال من جهة االمانه
Դ. 42ա-7ա
الباب الرابع سوال وجواب ،سوال باى رباط يرتبط القلب
Ե. 47բ-8ա
الباب الخامس عن ترتيب سيرة الرهبنه واقسامها وكيف تولد الفضايل بعضها من بعض
Զ. 48ա-51ա
الباب السادس فى اقسام قتال المحال
Է. 51ա-2ա
الباب السابع فى اسباب المحن واالتضاع وما يقرب من اهلل تعالى
Ը. 52բ-3բ
الباب الثامن فى المقصود بالتوبة
Թ. 53բ-4ա
الباب التاسع فيما ينبغى للراهب التمسك به
Ժ. 54բ-5ա
الباب العاشر فى االعراض الالحقه بالسكوت والدموع
ԺԱ. 55աբ
الباب الحادى عشر المراتب الثالث التى ينجح بها االنسان
ԺԲ. 55բ-6բ
الباب الثانى عشر فى صحة الرجا ومن هو الذى له ان يتوكل على اهلل
ԺԳ. 57ա
الباب الثالث عشر فى رفض العالم
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ԺԴ. 57աբ
الباب الرابع عشر فى ان ينبغى لذوى السكوت ان ال يكثروا االهتمام والدخول والخروج
والتشيك باالمور
ԺԵ. 57բ-9բ
الباب الخامس عشر فى السّهر وتيقظ العقل يوصالن الى معرفة االسرار
ԺԶ. 59բ-60բ
الباب السادس عشر فى قوى الرذايل وفى االشيا التى تقوم ومن اياها تنقطع
ԺԷ. 60բ-1ա
الباب السابع عشر فى حفظ القلب والتصور اللطيف
ԺԸ. 61աբ
الباب الثامن عشر فى امارات محبة اهلل تعالى
ԺԹ. 61բ-2ա
الباب التاسع عشر فى اصناف الفضايل وغير ذلك
Ի. 62բ-4ա
الباب العشرون فى ان نصوم دايماً ونلزم موضعاً واحداً وفيما تتولد من هذين
ԻԱ. 64ա-5ա
الباب الحادى والعشرون فى السكوت والهدو
ԻԲ. 65ա-7ա
الباب الثانى والعشرون فى ان النعم ترد على قدر احتمال المحن
ԻԳ. 67ա-8ա
الباب الثالث والعشرون وانما عالمة المحن الوافده عن تخلية اهلل على المتعظمين
ԻԴ. 68ա-9ա
الباب الرابع والعشرون فى اقسام الفضيله وقوة كل واحده منها وفضله
ԻԵ. 69ա
الباب الخامس والعشرون فى طهارة الجسم وطهارة النفس وطهارة العقل
ԻԶ. 69աբ
ال وشرحاً مملواً من حكمة الروح
الباب السادس والعشرون يتضمن اقوا ً
ԻԷ. 69բ-70բ
الباب السابع والعشرون فى التوبه
ԻԸ. 70բ-1բ
الباب الثامن والعشرون فى العلم واالمانه
ԻԹ. 71բ-2բ
الباب التاسع والعشرون يتضمن اقواالً نافعه
Լ. 72բ-3ա
الباب الثلثون فى الخاطر االول
ԼԱ. 73ա-3բ
الباب الحادى والثلثون فى العمل الثانى
ԼԲ. 73բ-4բ
الباب الثانى والثلثون فى التغيير الحادث فى النفس فى وقتى النور والظلمه
25

)ԼԳ.74բ-5ա (պակասավոր վերջից
الباب الثالث والثلثون يتضمن اقواالً نافعه
)ԼԴ. 76աբ (պակասավոր սկզբից
… متشبه بالشيطان فانه يضحك علينا اذا زلقنا
ԼԵ. 76բ-7ա
الباب الخامس والثالثون اذ لم يستولى عليك حب المسيح حتى يغلب الفرح به احزانك
ԼԶ. 77աբ
ميمر ايضاً له على سيرة السكوت
ԼԷ. 77բ-8բ
ايضاً رسالة الى اخيه لما طلب منه ان يريه كيف تقدر التوبه
ԼԸ. 79ա-80բ
و منه ايضًا رسالةً الى اخ محب السكوت والوحده

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
1բ
من كتب مالكهِ جبراييل موسى ميدانى سنة ١٨٠٣
3բ
من الذليل تلميذ قدسكم خريسطودولس
80բ
نمقه بيده الفانيه جبرايل ولد موسى ميدانى فى سنة  ١٧٩٥مسيحيه وكل من قرا فيه
او نظر اليه يدعوا له بالمغفره ولوالديه وله نظير نظير (كذا) وهلل الحمد
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (կապույտ թանաքով)` «Նվեր Հայաստանի Մատենադարանին
Գրիգոր Գ. Բարսեղեանից 10/11/1963 Դամասկոս»։
1ա՝ «N 81014»։
80բ՝ սեփականատիրոջ հետևյալ գրությունը (մատիտով)՝
1963
1795
168
տարի։
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3
1044
ԱՂՈԹՔՆԵՐ ՀՈԳԻՆԵՐԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

صلوات الجل خالص النفوس
[ԺԸ դար]
ԹԵՐԹ՝ 27։ ՊՐԱԿ՝ XIII (26)+1, (27)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմներով` լատինատառ «IJG», «MA», «BAN»։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14.9x10.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (10.2x6.8)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 13։ ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագիծ թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. թերթերին աղտոտվածության հետքեր, կազմի կաշվին նախշազարդ թղթի հետքեր։

Նմուշ 2բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աղոթքներ նվիրված Մարիամ Աստվածածնին, սբ. Ֆրանսիսկոս Քասաֆարիոսին, ինչպես նաև հատվածներ Ավագ Ուրբաթի վերաբերյալ։
Սկիզբ (1ա)
نبتدي بعون اهلل وحسن توفيقه بكتابة بعض صلوات مفيدة الجل خالص النفوس
Վերջ (27ա) (կազմաստառին փակցված)
يا سيدتي رديني الني خرجت
Ա. 2բ-18բ
 ثم تقول هذه البيوت.ذكر صالة االبيات للعذرا (كذا) المجيدة
Բ. 18բ-9բ
موضوعات تخص بجمعه العظيمة
Գ. 20ա-1բ
موضوعات رياضة مارى فرنسيس كسافاريوس
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ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. (աղոթքներ, այլ ձեռք)՝
ա. 1ա-2ա
 الالهوتي القدوس ايتها القديسة مريم العذرا... منا الحزن واالغتمام وارسل مالك
اصل جميع البشر
բ. 21բ-7ա
 يا سيدتي رديني الني خرجت... صالة الجل القديسة مريم العذرا
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (մատիտով)՝ «N 1044»,
(սև թանաքով, տպագիր)՝ «Նվեր է ստացված Հալեպ քաղաքի բնակիչ
կազմարար Հովհաննես Պասմաճյանից ԲԺ Ռոբերտ Ճեպեճյանի միջոցով
2-9-64 թ.»։

4
1045
ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՂՈԹԱԳԻՐՔ

كتاب رياضة الميالد المقدس
ՀԱԼԵՊ

1814 թ.

ՀԵՂԻՆԱԿ՝ Հիսուսյան վանական (անունը չհիշատակված) ( احد الرهبان
)اليسوعية։
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ` Բուտրուս [Պետրոս] Ջիրմանոս Սադիր ( بطرس جرمانوس
)صادر։
ԳՐԻՉ և ՍՏԱՑՈՂ` Իսքանդեր [Ալեքսանդր] Շթիդուք ()اسكندر شتيدوك։
ԹԵՐԹ՝ 20։ ՊՐԱԿ՝ IV (8), III (14), III (20)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․
լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝
15.4x10.6։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (10.5x7)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը, կարևոր բառերը, գծերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 13։ ԿԱԶՄ՝
դարչնագույն մոմլաթ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ դեղնավուն
թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված դեղնավուն գործարանային թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. նորոգված, ձեռագիրը պակասավոր է միջից և վերջից։
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Նմուշ 13բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը թարգմանված է իտալերենից։ Նշվում է, որ աղոթքներն ընթերց)։تتقدمه بتسعة ايام( վում են սբ. Ծննդյան տոնից 9 օր առաջ
Ընդգրկում է առաջաբան, մտորումներ ապաշխարության, համեստ ապրելու, բարեխիղճ լինելու, ազատ կամք ունենալու և սբ. Ծննդյան գիշերվա
մասին։ Մտորումները ներկայացված են քաղվածաբար։ Բերվում են նաև 6
աղերսներ։
)Սկիզբ (2բ
بسم االب واالبن والروح القدس اله واحد امين رياضة جلية وباالفادة جزيلة
لميالد سيدنا يسوع المسيح االقدس
)Վերջ (20բ
بذراعى سمعان ،واُوحى بك من حنة النبية االسراييلية ،ارحمنا
Տիտղոսաթերթ՝ 2ա
كتاب رياضة الميالد المقدس
Ընդհանուր առաջաբան՝ 2բ-3ա
تاليف احد الرهبان اليسوعية ،غيرة على مجد اله البرية ،وخالص االنفس المسيحية ،قد
استخرجها حديثاَ من اللغة االيطاليانية الى العربية ،لهذه الغاية السنية ،احقر عبيد اهلل من الطايفة
المارونية ،بطرس جرمانوس صادر  ...وكان ذلك فى مدينة حلب المحمية ،سنة الف وثمانماية
وعشرة مسيحية
Նախաբան՝ 3ա-7բ
مقدمة
Ա. Մտորումներ՝ 8ա-18ա
تامالت لكل يوم من ايام هذه الرياضة
)ա. Մտորում Ա. 8աբ (պակասավոր վերջից
التامل االول لليوم السادس عشر من الشهر فى ان الطفل االلهى يعلمنا احتقار العالم
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բ. Մտորում Զ. 9ա-10բ
التامل السادس لليوم الحادى والعشرين من الشهر فى ان الطفل االلهى يعلمنا الفقر االختيارى
գ. Մտորում Է. 11ա-3ա
التامل السابع لليوم الثانى والعشرين من الشهر فى ان الطفل االلهى يعلمنا الوداعة
դ. Մտորում Ը. 13բ-5ա
التامل الثامن لليوم الثالث والعشرين من الشهر فى ان الطفل االلهى يعلمنا االنفراد واالختيار
ե. Մտորում Թ. 15բ-8ա
تامل لليل الميالد ويومه
Բ. Աղերսներ՝ 18բ-20բ
استغاثات تتلى اكراماً لطفولية يسوع فى الخامس والعشرين من كل شهر ثم وفى رياضة
الميالد المقدس وفى السبت التى تليه

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
1բ
 كانون الثاني افتتاح١٥ قد اقتنى هذه الرياضة المقدسة الفقير اسكندر شتيدوك كاتبها فى
 يوم كمالها١٨١٤ سنة
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա-ին փակցված թուղթ (մատիտով)՝ «No 1045», (սև թանաքով, տպագիր)՝ «Նվեր է ստացված Հալեպ քաղաքի բնակիչ կազմարար
Հովհաննես Պասմաճյանից ԲԺ Ռոբերտ Ճեպեճյանի միջոցով 2-9-64 թ.»։

5
1046
ԳԻՇԵՐՎԱ ԱՂՈԹՔՆԵՐ ԵՎ ՓԱՌԱԲԱՆՄԱՆ ԵՐԳԵՐ

السهرانه والمدايح
[ԺԸ-ԺԹ դար]
ԳՐԻՉ՝ Անտոնիոս իբն Շամմաս Ֆարաջալլահ ‘Ազար ալ Սիրիանի
()انطونيوس ابن شماس فرج اهلل عازار السرياني։
ՍՏԱՑՈՂ՝ (գրչի զավակը, առանց անվան հիշատակման)։
ԹԵՐԹ՝ 28. չգրված՝ 26բ։ ՊՐԱԿ՝ XV-2 (28)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան ճնշագիծ
թուղթ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 24.5x12։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (19x10)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև։ ՏՈՂ՝ տարբեր (16-28)։ ԿԱԶՄ՝ շագանակագույն մոմլաթ, միջուկը
ստվարաթուղթ. աստառը՝ թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (Ա+ԲԳ), չգրված արևելյան
թուղթ ճնշագծերով։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. նորոգված, պակասավոր վերջից։
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Նմուշ 6ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Արաբերենի սիրիական բարբառով գրված տաղեր՝ նվիրված Մարիամ
Աստվածածնին, սբ. Հոգուն, առաքյալներին, նահատակներին, Քրիստոսի
ծննդյանը և տաճար մուտքին։
Բնագրում տեղ է գտել նաև հայերեն «Ավետիս» շարականի արաբերեն
թարգմանությունը (27ա)։
)Սկիզբ (1բ
مديحه مباركه بوعون للعدره (كذا) \\\ مار يعقوب
)Վերջ (28բ
مجدك في الليل والنهار في كل وقت وفي كل ...
Ա. 1բ-2ա
مديحه مباركه بوعون للعدره \\\ مار يعقوب
Բ. 2ա-3ա
نكتب قاالت تقال في يوم عيد انتقال
Գ. 3բ-5ա
مديحه على مريم العدرا الطاهره
Դ. 5աբ
مديحه مباركه للعدرا في مقام الرساوي
Ե. 6ա-8ա
ميمر لسيدتنا العدره من تاليف االب مار باسيليوس اي مفريان شمعون نفعنا اهلل بصالته
Զ. 8բ-13ա
نبتدي بعون اهلل تعالي وحسن توفيقه ونكتب بعض بيوت من سهرانت (كذا) الست السيده
مريم عليها السالم
Է. 13բ-4ա
مديحه مباركه للعدرا
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Ը. 14բ
مديحه تقال على الرسل والشهد واالموات
Թ. 15ա
مديحه مباركه )مدحك حلي قدرك علي فوق الماليكة)...
Ժ. 15բ-8ա
مديحه مباركه الى مار بولص وبطرس
ԺԱ. 18բ-9ա
صاله تقال بصيام (كذا) الكبير
ԺԲ. 19աբ
مديحه مباركه تقال يوم جمعة االالم في السجده
ԺԳ. 19բ-20ա
مديحه مباركه تقال لحزن مريم العدره على صليب ابنها ايسوع
ԺԴ. 20ա-1բ
مديحه مباركه تقال يوم جمعه االم سيدنا يسوع المسيح
ԺԵ. 22ա
مديحه للعذرى (كذا) مريم
ԺԶ. 22բ
مديحه على العدره والقديسين
ԺԷ. 22բ-3բ
مديحه الى العذره
ԺԸ. 23բ-4ա
مديحه تقال في زياح عيد الجسد المقدس
ԺԹ. 24ա
ايضاً يقال بعيد الجسد باي لحن اردته
Ի. 24ա
ايضاً يقال في زياح عيد الجسد
ԻԱ. 24բ
مديحه مباركه (يا صاح ايسوع حبيبي وافاء )...
ԻԲ. 25ա
مديحه (يا يسوع حلي يا احلي )...
ԻԳ. 25աբ
مديحه (يسوع اتانا محبوبي .واقهر العدانا بوجوده )...
ԻԴ. 25բ-6ա
مديحه مباركه تقال يوم دخول السيد المسيح للهيكل
ԻԵ. 27ա
مديحه لميالد سيدنا المسيح وهي ترتيب اخوتنا االرمن تقال يوم عيد الغطاس
ԻԶ. 27բ-8բ
صالت القديس فيككسينوس صالته معنا تقرا صباحاً

32

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
13ա
كملت سهرانت العدرا عليها اشرف السالم
هذه السهرانه وهذه المدايح خط يد والدي المرحوم شماس مقدسي انطونيوس ابن شماس فرج اهلل
عازار السرياني اهلل يرحمهم ويرحم اموات كلمن ترحم عليهم فمن ذود عشقهم بسيدتنا العذره
وبمدايحها سلم نفسه وهو بذلك العشق بالتوسل والدي وبقاالت التوبه سلم نفسه جدي شماس فرج اهلل
وانا العبد الحقير مالك هذا الكتاب المدايح اطلب من الرب الرحوم ان يرحمني كما رحم والدي
وسيدي ويعطيني توبه وموته صالحه كما اعطاهم بتضرع من يقرا هذه (كذا) المجمع
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա-ին փակցված թուղթ (կապույտ թանաքով և մատիտով)՝
«No 1046», (սև թանաքով, տպագիր)՝ «Նվեր է ստացված Հալեպ քաղաքի
բնակիչ կազմարար Հովհաննես Պասմաճյանից ԲԺ Ռոբերտ Ճեպեճյանի
միջոցով 2-9-64 թ.»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։
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االنبا الفونسيوس ردريكوس الراهب اليسوعي
« ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆ » ԳՐՔԻ ԵՐՐՈՐԴ

ՄԱՍԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀՈԴՎԱԾԸ` ԱՆԱՐԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 35

المقالة الرابعة في العفة من الجزء الثالث من الكمال المسيحي
[ԺԸ դար]
ՍՏԱՑՈՂ՝ Յուսուֆ վալադ Անտոն Իստանբուլիյե ( يوسف ولد انطون
)اسطنبولية։
ԹԵՐԹ՝ 93։ ՊՐԱԿ՝ 10VIII (80), VIII+1 (89), II (93)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ․ լուսագծերով և ճնշագծերով, լուսանցակողերը՝ կարմիր կետեր։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14x10.3։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (12x6.2)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, նշումները, կետերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 13։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ,
աստառը՝ ճնշագծերով թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։
35

Alphonsus (Alonso) Rodriguez “The Ejercicio de perfección y virtudes cristianas”.
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Նմուշ 7ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բովանդակում է Անբա Ալֆոնսիոս Ռոդրիկոսի «Ալ Քամալ ալ
) աստվածաբանական աշխատության երրորդ հաالكمال المسيحي( »Մասիհիտորի չորրորդ հոդվածը, որը բաղկացած է տասնմեկ գլխից։
)Սկիզբ (1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين المقالة الرابعه في العفه وهى احد عشر فصال
من الجز (كذا) الثالث من الكمال المسيحى
)Վերջ (93բ
اهاً لشقاى انه قد يمكن ان اغيظ اهلل بخطيه مميته
Ա. 1բ-9բ
الفصل االول فى شرف العفة و فى الدرجات التى يجب ان نرتقى بها الى كمال هذه الفضيلة
Բ. 9բ-15ա
الفصل الثاني فى انه يلزمنا لكى نحفظ العفه ان نالزم التقشف وان نسهر باحتراس فى حفظ
حواسنا السيما االعين
Գ. 15բ-21ա
الفصل الثالث فى انه يجب ان نعتبر اصغر االمور واخفها فيما يخص العفه
Դ. 21բ-8բ
الفصل الرابع فى انه ينبغى لنا ان نعتبر جدا ادنى شى (كذا) يضاد العفه السيما فى محل
االعتراف
Ե. 29ա-36ա
الفصل الخامس فى افراط شدة شهوة العشق وفى عظم خطرها وفى كم يجب علينا ان
نتوقاها خايفين منها
Զ. 36բ-46ա
الفصل السادس فى ايراد بعض ادوية ضد تجارب الزنا
Է. 46բ-59բ
الفصل السابع فى ان التقشف وامانة الجسد هى دوا جيد جدا ضد تجارب الزنا
Ը. 59բ-66ա
الفصل الثامن فى بعض ادوية اخر ضد تجارب الزنا
34

Թ. 66բ-80բ
الفصل التاسع فى مخافة اهلل وفى انها تكون لنا دواءً عظيماً ضد تجارب الزنا
Ժ. 80բ-6ա
الفصل العاشر فى الفوايد الناتجه من مخافة اهلل
ԺԱ. 86բ-93բ
الفصل الحادي عشر فى اثبات التعليم المتقدم ذكره ببعض اخبار

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
93բ
تمت مقالة الرابعة فى العقد من المجلد الثالث من الكمال المسيحى

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
93բ (ստացողի)
١١.٢ [كراس عد ]عدد
١٧٩٢ قد اقتناه من ماله لنفسه الفقير يوسف ولد انطون اسطنبولية سنة
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ հայերեն այբուբենի տառեր, արաբերեն բառեր։
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صلوات روحية
[ԺԸ դար]
ԹԵՐԹ՝ 125 (+1 փակցված). չգրված՝ 1ա։ ՊՐԱԿ՝ 6IV (48), II (52),
2III (64), V (74), III (80), V (90), III (96), V (106), III (112), V-1 (121),
I (123), I (125)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ․ լուսագծերով և ճնշագծերով։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12x6.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (10x5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ`
սև, խորագրերը էջերի վերին հատվածում` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 15։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սև կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագիծ
թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված արևելյան թուղթ, լուսագծերով և
ճնշագծերով։
ՎԻՃԱԿ` բավարար։
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Նմուշ 9ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աղոթքներ նվիրված Քրիստոսին, սբ. Հոգուն, Մարիամ Աստվածածնին,
սբ. Հովսեփին և այլ սրբերի, պատարագի ժամանակ և դրանից հետո կարդացվող աղոթքներ։
Բնագիրը բովանդակում է նաև աղոթքներ ժանտախտի համաճարակից
պաշտպանվելու համար։
)Սկիզբ (1բ
بسم االب واالبن والروح القدس نبتدي بعون الباري تعالى وحسن توفيقه بكتابة بعض
صلوات روحيه
)Վերջ (125բ
سيدنا يسوع المسيح الذي يحيى ويملك معك بانجاد الروح الكلي قدسه الى ابد االبدين امين
Ա. 1բ-2ա
فيما يجب على المسيحى عمله عند انتباهه من النوم
Բ. 2բ-5բ
صلوات يجب المسيحى ان يتلوها كل يوم صباحًا ومساءً
Գ. 5բ-6ա
صلوة لمريم العذرا
Դ. 6աբ
صلوة لماري يوسف البتول
Ե. 6բ-7բ
صلوة للمالك الحارس
Զ. 7բ-9ա
صلوة (نسالك يا رب ان تفيض )...
Է. 9ա
صلوة لسيدتنا مريم العذرا مفيدة تالوتها جداً ثلث مرات ينجو االنسان من ساير طغيان
الشيطان الليلية
36

Ը. 9աբ
صلوة يجب تالوتها في ابتدا جميع االفعال اليوميه
Թ. 9բ
صلوة لتبريك االكل
Ժ. 9բ-10ա
صلوة رد الشكر هلل بعد االكل
ԺԱ. 10աբ
صلوة للروح القدس
ԺԲ. 10բ-9բ
فصل في ماهية القداس االلهية وغاياته الخصوصيه وفيما يجب على المسيحي عمله
لكي يحضره حضوراً اليقاً
ԺԳ. 19բ-21ա
تعليم في تناول القربان المقدس على نوع روحي
ԺԴ. 21ա-4ա
صلوات يجب تالوتها قبل تناول القربان المقدس
ԺԵ. 24բ-7ա
صلوات يجب تالوتها بعد تناول القربان المقدس
ԺԶ. 27ա-37բ
صلوات اخرى لتناول القربان المقدس منتخبة من كتاب االقتدا [االقتداء] بالمسيح تاليف
االنبا تومى الكمبيسى
ԺԷ. 37բ-42բ
صلوات بعد تناول القربان المقدس
ԺԸ. 42բ-6ա
ليتانيات القربان المقدس
ԺԹ. 46ա-9բ
صلوات لقلب يسوع االقدس
Ի. 50ա-3ա
طلبة قلب يسوع االقدس
ԻԱ. 53ա-5ա
طلبة يسوع الحلو
ԻԲ. 55բ-9ա
طلبة منسوبة السم يسوع االقدس
ԻԳ. 59ա-61ա
ابتهال الى سيدنا يسوع المسيح
ԻԴ. 61ա-73ա
صلوات فى االم سيدنا يسوع المسيح مملوة عبادة مولفة (كذا) من القديسة بريجيتا بالهام
الهى  ...وهي خمسة عشر صلوة
ԻԵ. 73ա-4բ
صلوة تقال تذكاراً لجميع االم السيد المسيح
37

ԻԶ. 74բ-82բ
صلوة جليله تتضمن فعل السجود الى الصلبوت المقدس
ԻԷ. 82բ-5բ
طلبة لسيدتنا مريم العذرا
ԻԸ. 85բ-92բ
صلوات اخرى لمريم البتول
ԻԹ. 92բ-4ա
طلبة للقديس الجليل مار يوسف البتول
Լ․ 94ա-101բ
فصل فى الصلوة الربانية
ԼԱ. 101բ-10ա
فصل فى سالم الماك [المالك] جبرايل
ԼԲ. 110ա-2ա
صالة تتضمن تجديد مواعيد المعمودية تجب تالوتها على المسيحى مرات عديدة فى مده حياته
ԼԳ. 112բ-3բ
صلوة لنيل طهارة النفس والجسد
ԼԴ. 114ա-5ա
صلوة اللتماس فضيلة االتضاع
ԼԵ. 115բ-7ա
صلوة لنيل فضيلة الصبر
ԼԶ. 117բ-23բ
فصل فى الموتة الصالحة
ԼԷ. 123բ-5բ
صلوات يجب تالوتها فى زمن الوبا
ՆՇՈՒՄ՝ 126ա (առանձին թղթի վրա, կապույտ թանաքով)՝ «20. Աղօթագիրք քրիստ. 18-րդ դար»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ՝ արաբերեն բառեր։
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كتاب يشوع ابن سيراخ
1883 թ.
)։جرجس سابا خباز( ՍՏԱՑՈՂ՝ Ջիրջիս Սաբա Խաբբազ
ԹԵՐԹ՝ 104. չգրված՝ 33աբ, 103ա-4բ։ ՊՐԱԿ՝ X (20), VII (34), IX (52),
X (72), XII (96), III (102), I (104)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով
38

և լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 17x12։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (12x7.7)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 12։
ԿԱԶՄ՝ սև կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ հաստ մուգ կանաչ
թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 5 սկզ․ (ԱԲԳԴԵ` մուգ կանաչ, հաստ թուղթ) + 2 վերջում
(ԶԷ` կրկնաշերտ թուղթ, վրան արաբերենով գրված նամակ և անձնանուններ)։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերին աղտոտվածության հետքեր, կազմի կաշին
մաշված։

Նմուշ 23բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
) Սիրաքի գրքից։عشرين اصحاح( 20 գլուխներ
)Սկիզբ (1ա
بسم اهلل الخالق الحي االزلي الناطق نبتدي بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه بكتب كتاب
يشوع ابن شيراخ
)Վերջ (102բ
يظهر فيه كل خايفوا هناك يخجل العاصي وثيقاً ويحضا (كذا) بالمناهل والعفاف
Առաջաբան՝ 1ա
بسم اهلل الخالق الحي االزلي الناطق نبتدي بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه بكتب كتاب يشوع ابن
شيراخ وهو الكتاب الذي وجد بعد سليمان ابن داود عليه السالم وعدت اصحاحه عشرين
), Գ․ 9ա-13աاالصحاح الثاني( ), Բ․ 5բ-9աاالصحاح االول( Ա. 1ա-5ա
),االصحاح الخامس( ), Ե․ 17ա-21աاالصحاح الرابع( ), Դ․ 13ա-7աاالصحاح الثالث(
), Ը․ 26բ-31աاالصحاح السابع( ), Է․ 23բ-6բاالصحاح السادس( Զ․ 21բ-3ա
),االصحاح العاشر( ), Ժ․ 36բ-42աاالصحاح التاسع( ), Թ․ 31ա-6բاالصحاح الثامن(
),االصحاح الثاني عشر( ), ԺԲ․ 46բ-51բاالصحاح الحادي عشر( ԺԱ․ 42ա-6բ
),االصحاح الرابع عشر( ), ԺԴ․ 62բ-8աاالصحاح الثالث عشر( ԺԳ․ 51բ-62ա
),االصحاح السادس عشر( ), ԺԶ․ 73բ-9աاالصحاح الخامس عشر( ԺԵ․ 68ա-73ա
),االصحاح الثامن عشر( ), ԺԸ․ 85ա-90բاالصحاح السابع عشر( ԺԷ․ 79ա-84բ
)։االصحاح العشرون( ), Ի․ 96ա-102բاالصحاح التاسع عشر( ԺԹ․ 90բ-6ա
39

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
102բ
36

]٨[٨٣ وكان النجاز ثماني بشهر ايار سنة

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
104բ (ստացողի)
جناب االكرم خاص االخ جرجس سابا خباز
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Դբ-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)՝ «Նվեր
է ստացված 2.1.1968 թ. Սիրիայի Հալեպ քաղաքի բնակիչ Արշակ Դանագոզյանից»։

9
1154
[ԺՈՂՈՎԱԾՈԻ]

][مجموع
ՀԱԼԵՊ

1832 թ.

ԳՐԻՉ՝ Անտոն Յուսուֆ Բասիլ (( )انطون يوسف باسيلԳիրք Ա և Բ)։
ԹԵՐԹ՝ 75 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ١-٥٨, որ է՝ 1բ-30ա).
չգրված՝ 1ա, 16ա, 19ա, 30բ-3ա, 56բ, 74ա-5բ։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․
ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15.5x10.7։ ԳԻՐ՝ քանասի։ Հիշագիր։ ԿԱԶՄ՝ բուսական նախշերով
ստվարաթուղթ (սպիտակ, սև), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով թուղթ, մեջքը` բաց շագանակագույն կաշի, վրան փակցված
արաբերեն գրությամբ թուղթ՝ ()ذكر الهراطقة الذين خرجوا عن الكنيسة։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված արևմտյան բարակ թուղթ, ճնշագծերով,
լուսագծերով, լուսադրոշմներով. Ա՝ թագ, Բ՝ կենդանու պատկեր, լատինատառ «G \\\»։
ՎԻՃԱԿ` բավարար։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ժողովածուն ընդգրկում է երեք տարբեր ձեռագրեր.
36

Տարեթվի երկրորդ նիշը ջնջված է, ամենայն հավանականությամբ պետք է կարդալ՝ 1883:
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ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

تأمالت
ԹԵՐԹ՝ 30 (1բ-30ա)։ ՊՐԱԿ՝ 4IV (32)։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (12.5x6.5)։
ԹԱՆԱՔ` սև։ ՏՈՂ՝ 16։

Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մտորումների և աղոթքների հավաքածու՝ թարգմանված ֆրանսերենից։
Բաղկացած է 3 մասից՝ Ա. մտորումներ «Տերունական» աղոթքի շուրջ, Բ.
մտորումներ և «Ավե Մարիա» աղոթքի մեկնությունը, Գ. այլ աղոթքներ, որ
ասվում են սբ. Պատարագի ժամանակ։
)Սկիզբ (1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين وبعد ذان (كذا) هذه تامالت وفيّه
)Վերջ (30ա
هذا هو قصدى الذى اقصده االن بمعونة نعمتك امين
Առաջաբան՝ 1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين وبعد ذان (كذا) هذه تامالت وفيّه مرتبة على
الصلوة الرّبية قد استخرجها من اللغة الفرنساوية الى اللغة العربية احد المرسلين الغيورين من
الرهبنة الكبوجيه ،بمدينة حلب المحمية سنة الف وسبعماية واحدى وستون مسيحية
Ա. 1բ-15բ
 ...تامالت وفيّه مرتبة على الصلوة الربّية
Բ. 16բ-8բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين تامل على السالم الماليكي
Գ. 19բ-30ա
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين صلوات تقال فى وقت حضور القداس االلهي
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
15բ
 وذلك١٨٣٢  تموز سنة٢٤ كان ابتدا تحرير تامالت الصلوة الربية يوم االحد صباحاً الواقع في
نجنا هدا (كذا) االصفر وانتهى تحريرهم نهار االحد ذاته مساء وذلك بيد كاتبه انطون يوسف
37
باسيل
18բ
 وفى ذلك اليوم١٨٣٢  تموز سنة٢٥ انتهى التامل على السالم المليكى وذلك يوم ابتدايه فى
عشية انتها (كذا) بيد كاتبه احقر الورى انطون يوسف باسيل
30ա
 اذ كان ابتدا كتابة١٨٣٢  تموز سنة٢٥ انتهى ما يخص حضور القداس االلهى يوم االثنين فى
هذا اليوم نفسه بيد انطون يوسف باسيل الراجى الدعا من يقرا به واذا وجد غلط يصلحه اصلح
١٢٤٨  ربيع االول سنة١٠ اهلل حاله وذلك بتاريخ موافق العاله في

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

طائفة االرمن
ԹԵՐԹ՝ 24 (33բ-56ա)։ ՊՐԱԿ՝ V (42), IV (50), III (56)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
հաստ թուղթ․ ճնշագծերով։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (10.2x6.4)։ ՏՈՂ՝ 17։
ԹԱՆԱՔ` սև։

Նմուշ 33բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մտորումներ հայոց եկեղեցու հավատքի մասին։
Ներկայացվում է եկեղեցու վերաբերմունքը Քաղկեդոնի ժողովում
ընդունված որոշումներին և Քրիստոսի երկբնության հարցին։ Բերվում են
քաղվածքներ Գրիգոր Լուսավորչի խոսքերից, մեկնություն-պարզաբանումներ Քրիստոսի բնության շուրջ։ Հատվածային մեջբերումներ կան նաև Հովհան Ոսկեբերանի նամակներից (49ա-56ա)։
37

Հեղինակի անունն այստեղ ջնջված է (այլ ձեռք)։
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)Սկիզբ (33բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد اعلم ايها المومن (كذا) ان طايفة االرمن
)Վերջ (56ա
بالشكل الغير الملفوظ ورب واحد ومسيح واحد واقنوم واحد

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
56ա38
انتهى \\\احقر الورى واخطاهم (كذا) انطون بن يوسف باسيل وذلك تجنبا هوا االصفر تحديدا
في يوم الثالث والعشرين من شهر تموز \\\سنة ١٨٣٢

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԱՂՈԹՔՆԵՐ

صلوات
ԹԵՐԹ՝ 17 (57բ-73բ)։ ՊՐԱԿ՝ III (62), IV (70), III-1 (75)։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
միասյուն (11x6.2)։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերն ու կետերը՝ կարմիր։ ՏՈՂ՝ 15։

Նմուշ 57բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աղոթքներ նվիրված Հիսուս Քրիստոսին, Մարիամ Աստվածածնին,
եկեղեցու սրբերին, ինչպես նաև առավոտյան կատարվող աղոթքներ։
)Սկիզբ (57բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين يا يسوع الحليم اللذيذ فى الغايه
)Վերջ (73բ
حتى اذا ما صدرت هذه االشيا من باب كرمك ومجدك تكون مفيده لنفسى امين
Հիշատակարանը ծածկված է սպիտակ թղթով:
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38

Ա․57բ-9բ
يا يسوع الحليم اللذيذ في الغاية لقد نويت انا االحقر من جميع الخاليق (كذا)...
Բ. 59բ-60ա
ابتهال الى القديسين
Գ. 60աբ
صلوة للعدرا (كذا) الطوباوية
Դ. 60բ-1ա
ابتهال الى السيد المسيح
Ե. 61ա-2բ
صلوة تقال قرب الشاول
Զ. 62բ-4ա
ابتهال الى سيدنا يسوع المسيح
Է. 64ա-5ա
صلوة تتال بعد تناول القربان المقدس
Ը. 65ա-6ա
تقدمة الى اهلل االب
Թ. 66աբ
تقدمة الى العذراء مريم
Ժ. 66բ-9ա
تقدمة القديسين
ԺԱ. 69ա
صلوة الجل جروحات المسيح الخمسه
ԺԲ. 69ա-71ա
صلوة اخرى الجل جروحات المسيح الخمس (كذا)
ԺԳ. 71բ-3բ
صلوات الصبح تقال وقت االنتباه من النوم
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ․ Աա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)՝
«Նվեր է ստացվել 2.1.1968 թ. Սիրիայի Հալեպ քաղաքի բնակիչ Արշակ
Դանագյոզյանից»։
Պհպ. Աա՝ «2» թիվը (կանաչ թանաքով)։
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10
1155
ԱՆԲԱ ԼՈՒԻՍ

االنبا لويس
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐՔԻ ԺԷ ԶՐՈՒՅՑԸ

المخاطبة السابعة عشرة من كتاب المعلم الالهوتي
[ԺԹ դար]
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Ալ աբ ալ Ֆետերիոս ալ Քաբուջի ()االب الفتيريوس الكبوجي։
ՍՏԱՑՈՂ՝ Իսքանդար [Ալեքսանդր] Րիզկ Քուրդի ()اسكندر رزق كردي։
ԹԵՐԹ՝ 34։ ՊՐԱԿ՝ III (6), V (16), III (22), V (32), I (34)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14.8x11։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (11.5x7.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 13։ ԿԱԶՄ՝ ստվարաթուղթ (սև, դեղին), միջուկը՝
ստվարաթուղթ, մեջքը՝ սև կաշի, աստառ Ա՝ ճնշագծերով թուղթ, աստառ Բ՝
դեղնավուն գործարանային թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար։

Նմուշ 2ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Անբա Լուիսի աշխատության ԺԷ զրույցը, որը բաղկացած է 3 գլխից
()فصول։
Բնագիրը թարգմանություն է ֆրանսերենից (Հալեպ, 1784 թ.)։ Աշխատությունը կրոնական երկխոսություն-քննարկում է երիտասարդ ճգնավորի և
հոգևոր ուսուցչի միջև։ Այն մեծամասամբ ճգնավորների ապրած կյանքի
մասին է։ Քննարկվում են փորձությունները և պայքարը սատանայի գայ-
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թակղությունների դեմ, դժոխք և դրախտ տանող ճանապարհները, ճգնավորների մեկուսացումը՝ որպես Աստծո ճանաչման միջոց և նման այլ հարցեր։
)Սկիզբ (2ա
المخاطبة السابعة عشرة فى السابق علم البارى تعالى الذى هو محتضن بالعناية االلهية
)Վերջ (34բ
متاكدين توكيداً حقيقياً اننا نمتلكه عز وجل امتالكا سرمديًا الى ابد االبدين امين
الفصل االول
الفصل الثاني
الفصل الثالث

Ա․ 7ա-16բ
Բ․ 16բ-25բ
Գ․ 25բ-34բ

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين المخاطبة السابعة عشرة فى الرسم السابق من
كتاب المعلم الالهوتي الذي الّفه االب المكرم االنبا لويس من مدينة ارخستان الراهب الكبوجينى.
وهو فى عظمة البارى تعالى عز وجل و تشتمل هذه المخاطبة على ثلثة فصول .وقد استخرجها
حديثاً من اللغة الفرنساويه الى اللغة العربيه االب المحترم البادره الفتيريوس احد مرسلى بيعة
اهلل الرومانيه من الرهبنة الكبوجيه .وقد تم ذلك فى مدينة حلب المحميه سنة الف وسبعماية واربع
وثمانين مسيحيه سنة ١٧٨٤م

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
)1ա (ստացողի
هذا الكتب (كذا) يخص الى اسكندر رزق كردي الذي حصل اليه (كذا) سنة .١٩٢٥
`)ՆՇՈՒՄ` կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր
«Նվեր է ստացված 2.1.1968 թ. Սիրիայի Հալեպ քաղաքի բնակիչ Արշակ
Դանագյոզյանից».
Կազմաստառ Ա՝ «3» թիվը (կանաչ թանաքով)։
Կազմաստառ Բ` (ֆրանսերեն գրություն մատիտով) «Ce livre a été
écrit par un P.K. à l'an 1784» [Այս գիրքը գրվել է P.K.-ի կողմից 1784 թ.]։
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11
1156
[ԱՂՈԹԱԳԻՐՔ]

][كتاب صلوات
[ԺԹ դար]
ՍՏԱՑՈՂ՝ Լուսիա Հենլի ()لوسيا هنلي։
ԹԵՐԹ՝ 129։ ՊՐԱԿ՝ III (6), V (16), 2III (28), IV (36), III (42), V (52),
II (56), V (66), III (72), V (82), II (86), 2IV (102), III (108), IV+1 (117),
III (123), II (127), I (129)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12.7x7.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (10.5x4)։ ԳԻՐ՝
քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, կարևոր բառերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 14։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագույն կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` ճնշագծերով թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա սկզ. ճնշագծերով թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. պակասավոր սկզբից և վերջից, կազմը մաշված։

Նմուշ 48բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ապաշխարության ժամանակ, հաղորդություն ստանալուց առաջ և հետո ասվող աղոթքներ, ինչպես նաև Քրիստոսին, Մարիամ Աստվածածնին,
սբ. Երրորդությանը, հանգուցյալներին նվիրված և այլ աղոթքներ։
Սկիզբ (1ա)
 ان اولد تانية بالماء والروح...
Վերջ (129բ)
... شناعة خيانتي التي
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Ա. 3բ-8ա
صلوة اللتماس الموتة الصالحة تتال فى الجمعة الثانية من الشهر
Բ. 8ա-10բ
صلوت (كذا) لنيل فضيلة الصبر
Գ. 10բ-2բ
صلوة لنيل طهارة النفس والجسد
Դ. 12բ-4բ
صلوة اللتماس فضيلة االتضاع
Ե. 15ա-8բ
طلبة قلب يسوع االقدس
Զ. 19ա-20ա
فعل التعبد لقلب يسوع االقدس
Է. 20բ-3բ
فعل االستغفار من قلب يسوع االقدس عما صدر له من االهانة فى القربان المقدس
Ը. 23բ-6ա
فعل االستغفار من قلب يسوع االقدس عما يصدر له االهانة من الناس وقد تجب تالوته
فى يوم الدخول فى هذه الشركة المقدسة وايضا مرات اخر كثير (كذا) فى مدار السنه
Թ. 26ա-31ա
صلوات يجب تالوتها قبل تناول القربان المقدس
Ժ. 30բ-4բ
صلوات يجب تالوتها بعد تناول القربان المقدس
ԺԱ. 34բ-8բ
صلوات اخر (كذا) قبل تناول القربان .صلوات تبين فيها النفس عظم تهيبها عند تناول
المسيح فى القربان الطاهر
ԺԲ. 38բ-41բ
صلوة تظهر فيها النفس عظمتها واتكالها عند تناول المسيح فى القربان المقدس
ԺԳ. 41բ-2բ
صلوة تظهر فيها النفس ندامتها على خطاياها وتلتمس من اهلل الفرار منها
ԺԴ. 42բ-7ա
صلوة ترغب فيها النفس من صميم قلبها االتحاد مع المسيح فى القربان المقدس
ԺԵ. 47ա-8բ
صلوات بعد تناول القربان المقدس .صلوه تبين فيها النفس عظم اشتياقها الى االتحاد مع
المسيح الذى تناولته فى القربان المقدس
ԺԶ. 48բ-50բ
صلوة تظهر فيها النفس احتياجاتها للمسيح وتطلب منه نعمته
ԺԸ. 50բ-3բ
صلوة تقدم فيها النفس ذاتها وكل ما لديها للمسيح
ԺԹ. 53բ-7ա
طلبة السم يسوع االقدس
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Ի. 57ա-8ա
صلوة جليله االستعانة باسم يسوع االقدس تاليف مار بنوا شورا
ԻԱ. 58ա-61ա
ابتهال الى سيدنا يسوع المسيح
ԻԲ. 61ա-3ա
طلبة ليسوع الحلو
ԻԳ. 63բ-80ա
صلوات فى االم سيدنا يسوع المسيح مملوة عبادة مولفة من القديسه بريجيتا
ԻԴ. 80ա-3բ
طلبة للثالوث االقدس
ԻԵ. 84ա-5բ
طلبة لموتة الصالحة
ԻԶ. 86ա-96ա
صلوة جليلة تتضمن فعل السجود الى الصلبوت المقدس
ԻԸ. 96աբ
صلوة لمريم العذرا يجب ان يتلوها كل يوم من كان مشتركا فى الوردية المقدسه
ԻԹ. 97ա-101ա
صلوة اخرى للعذرا يجب ان يجددها كل يوم
Լ. 101ա-3ա
فعل التعبد لقلب يسوع االقدس الموجود فى ختم قلب يسوع
ԼԱ. 103աբ
صلوة اخرى لسيدنا يسوع المسيح قبل القداس
ԼԲ. 103բ-4ա
حينما يبتدى الكاهن القداس فليقل هكذا
ԼԳ. 104ա-5ա
صلوة قبل التقديس
ԼԴ. 105բ-7ա
اذ يقدم الكاهن الذبيحة بعد الكالم الجوهرى فليقل هكذا
ԼԵ. 107ա
صلوة اخرى من اجل الموتى
ԼԶ. 107ա-9ա
لما يستعد الكاهن الى تناول القربان المقدس
ԼԷ. 109ա-11ա
صلوة بعد القداس
ԼԸ. 111բ-3ա
صلوات يتلوها المسيحى قبل االعتراف
ԼԹ. 113ա-6բ
صلوة اخره (كذا) قبل االعتراف (يا خالق السما واالرض )...
Խ. 116բ-8ա
صلوة اخره (كذا) قبل االعتراف (يا يسوع المسيح الحليم )...
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ԽԱ. 118ա-9ա
وبعد تالوة هذه الصلوات او واحده منها حضر عند معلم االعتراف
ԽԲ. 119ա-20
صلوات يجب تالوتها بعد االعتراف (يا مخلص البشر )...
ԽԳ. 120աբ
صلوة اخره (كذا) بعد االعتراف (اسالك يا رب ان يكون هذا االعتراف )...
ԽԴ. 120բ-9ա
مزامير (المزمور السادس ،المزمور الحادي والثلثون ،المزمور السابع والثلثون،
المزمور الخمسون ،المزمور التاسع والستون)
ԽԵ. 129աբ
صلوات جليلة لقلب يسوع االقدس

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
)Կազմաստառ Ա (ստացողի





قد ملك على هذه الشبية لوسيا هنلي
قد ملك عال (كذا) هذي الشبية من لوسيا هنلي الفعل التعبد لقلب يسوع االقدس سنة ٢٥٠
)Պհպ. Աա (ստացողի
كتاب مقنون (كذا) من يد لوسيا هنلي سنة ٢٥١
الفعل التعبد لنـ\\\

ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Բ-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)՝
«Նվեր է ստացված 2.1.1968 թ. Սիրիայի Հալեպ քաղաքի բնակիչ Արշակ
Դանագոզյանից»։
Պհպ. Աբ՝ «4» թիվը (կանաչ թանաքով)։
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ԾԻՍԱՄԱՏՅԱՆ 39

كتاب التريودي
1808 թ.

ԱՆՏԻՈՔ

الخوري ( ]ԳՐԻՉ՝ Սուլեյման Խուրի վալադ ալ Խուրի Ջիբրաիլ [Գաբրիել
)։سليمان ولد الخوري جبراييل
كنيسة ( ՍՏԱՑՈՂ՝ Ջիսր ալ Շուղուրի սբ. Նիկոլաոս եկեղեցի [Սիրիա],
)։القديس نيقوالوس في جسر الشغر
Հունարեն՝ Τριῴδιον (Triodion)։

39

50

ԹԵՐԹ՝ 192։ ՊՐԱԿ՝ 19V+2 (192) (ունի արաբանիշ թվերով պրակի
հաշվարկ` (١٩  كراس- ١ ( )كراسպրակ 1-պրակ 19), որ է՝ 10բ-190բ)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 33.5x21.7։
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն (22.7x15)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերն ու
կարևոր բառերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 23։ ԿԱԶՄ՝ մուգ կարմիր կաշի,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ արևմտյան թուղթ ճնշատողերով։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. խոնավություն տեսած, թերթերին աղտոտվածության հետքեր, եզրերը վնասված, վերջից պակասավոր։

Նմուշ 80բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ուղղափառ եկեղեցու արարողակարգային ծիսամատյան։ Այն սկսվում
է մաքսավորի և փարիսեցու կիրակիով ( )احد الفريسي والعشارև ավարտվում
սբ. Զատիկով ()الفصح المقدس։ Բնագիրը թարգմանություն է հունարենից։
Տիտղոսաթերթին (1ա) ավելացվել են «Երեքսրբյան» երգը և «Հայր մեր»
աղոթքն արաբերենով։
Սկիզբ (1բ)
بسم اهلل الحي القديم االزلي وبه نستعين نبتدي بتاييد القدرة العالية نكتب كتاب التريودي
Վերջ (190բ)
ًملك الفرس ان الروم في غاية من فوقا الملك المغتصب المارد فارسل قايدا
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
كتاب التريودي المبارك
Առաջաբան՝ 1բ
بسم اهلل الحي القديم االزلي وبه نستعين نبتدي بتاييد القدرة العالية نكتب كتاب التريودي ترتل
من احد الفريسي والعشار الى احد الفصح المقدس مستخرجاً من اللغة اليونانية الى اللغة
...40العربية بيد افقر
40

Շարունակությունը թողնված է դատարկ։
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
191ա
هذا التريودي وقف كنيسة القديس نيقوالوس في جسر الشغر (كذا) وقد كان المهتم فيه ترمرم هذا
الكتاب المسما (كذا) التريودي بعد اندال (كذا) الي [التدار] شده العبد الفقير الغير مستحق ان
يذكر اسمه من كترة خطاياه ومااثمه (كذا) العبد الذليل الحقير في الكهنة الخوري سليمان ولد
الخوري جبراييل االصل من مدينة جسر الشغر يوم يد [يومئذ] ساكن مدينة انطاكيه فيطلب العفو
والمغفره من كل من وجد فيه شده نقص وليس كامل غير اهلل وكان المنتها في سنة الف وثمانمايه
وثمانيه في اول شهر ادار (كذا)  ١٨٠٨مسيحية

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
191ա
 قد نصر [نظر] ما فيه وتطلع الى حسن معانيه العبد الحقير الذي لم يذكر اسمه من كترت
خطاياه ابراهيم خوري مخاييل من الجسر
 الداعى لكم عساف مخاييل نعمه
 الداعي لكم عساف مخاييل يوسف نعمه
191բ
قد نظر بما فيه واتمل [وتامل] حالوت حسن معانيه العبد الفقير الذي هو احقر المومنين واذلهم
الغير مستحق ان يذكر اسمه من كترة خطاياه وماثمه نعمه ولد عبود ابن المقدسي نعمه الذي هو
راجي غفران الزالت ومحو السيات (كذا) من خالق المبروات فكلمن (كذا) قرا يترحم له والى
اموات المسيحين (كذا) حرر فى  ٢٠ادار (كذا) ١٨٣٢
)191բ (մատիտով
رحم اهلل الكاتب هذا الكتاب ويجعل مسكنو [مسكنه] الفردوس محرر هذا براهم [إبراهيم] تابع
المطران في  ١٣تشرين تاني سنة ١٨٨٥
192ա
 قد نظر بما فيه واتمل حالوت معانيه العبد الفقير عبود ابن مقدسي ابراهيم ان يذكر امواته
واموات المسيحين(كذا) امين في ادار ( ١٨٢٤٤كذا)
 قد نظر بما فيه واتمل حالوت معانيه العبد الفقير ان يذكر اسمه من كترة خطاياه وماتمه
عبود ابن مقدسي ابراهيم الشيخ عبود راجي غفران الزالت ومحو السيات (كذا) ان يرحم
الى امواته واموات المسيحين (كذا) امين في [ ١٨شباط]  ١٨٥٢مسيحية.
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1161
[ԱՂՈԹԱԳԻՐՔ]

][كتاب صلوات
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 106։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ լուսագծերով և ճնշագծերով։
ՄԵԾՈՒԹՈՒՆ՝ 32.5x21։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն (22.7x14)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերի առաջին տողերը, որոշ բառեր` կարմիր։ Հիշագիր։
ՏՈՂ՝ 25։ ԿԱԶՄ՝ շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա սկզ., չգրված սովորական թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերին աղտոտվածության և խոնավության
հետքեր, թերթերի եզրերը վնասված, պակասավոր է սկզբից և վերջից, կազմի
մեջքն ընկած։

Նմուշ 25ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տոների ժամանակ ընթերցվող աղոթքներ` տարբեր մեղեդիներով։
Սկիզբ (1ա)
\\\ يارب لقد اخرجت كافة االشيا (كذا) من
Վերջ (106բ)
االمانه جيداً متسلحـا بسم \\\ فقال
Ա. 1ա-25ա
Բ. 25ա-55ա
Գ. 55ա-84ա
Դ. 84ա-106բ

[]اللحن الخامس
اللحن السادس
اللحن السابع
اللحن الثامن

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմաստառ Ա՝ արաբերեն գրություն։
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1162
[ԺՈՂՈՎԱԾՈԻ]
][مجموع
1674 թ.
ԳՐԻՉ՝ ‘Աբդ ալ Նուր իբն ալ Շամմաս Իլիաս ալ Հալաբի ալ Մալաքի
()عبد النور ابن الشماس الياس الحلبي الملكي։
ԹԵՐԹ՝ 117. չգրված՝ 1ա։ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ․ ճնշագծերով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 28.5x19.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն (22x6.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ`
սև, խորագրերի առաջին տողերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 25։ ԿԱԶՄ՝ սև
ստվարաթուղթ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ կապույտ թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերի եզրերը վնասված, նորոգված, որոշ թերթեր
մեջքից առանձնացված (109ա-12բ, 117աբ), գորոգված թերթերից որոշները
պահպանել են հատվածներ այլ ձեռագրի էջերից (22բ-4ա, 27բ, 28բ-9ա,
34բ, 35բ-7ա, 38բ և այլն), պակասավոր է վերջից։

Նմուշ 58բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ուղղափառ եկեղեցու սբ. Ծննդյան, Մարիամ Աստվածածնի տոներին,
առավոտյան ժամերգության ժամանակ կատարվող աղոթքներ, շարականներ ()ترنيمة, հատվածներ Հին Կտակարանից։
Սկիզբ (1բ)
بسم اهلل الحي االزلي نبتدي بعون اهلل وحسن توفيقه نكتب كتاب نبوات االنبياء المطهره المعظمة
Վերջ (117ա)
ًوانتي امامي كل حين قال الرب الضابط الكل والسبح هلل دايما
Ա. 1բ-47բ
كتاب نبوات االنبياء المطهره المعظمة الذي تقال في الصوم المقدس وفي االعياد السيديه
على دور السنه
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Բ. 47բ-68ա
الساعات التي تقال صباح الجمعة الكبيره
Գ. 68ա-72բ
قرااه الذي (كذا) تقال في الخمسين
Դ. 72բ-82ա
النبوات التي تقال في دور السنه وفي اعياد الشهدا والقديسين
Ե. 82ա-92բ
ترتيب سواعي الميالد الشريف المعظم
Զ. 92բ-117ա
الساعات التي تقال في بارامون الغطاس اي تقديس الما (كذا) الشريف

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
117բ
وكان النجاز من نساخة هذا الكتاب الشريف المبارك في اوايل شهر اب المبارك سنة سبعة االف
مايه وسته وخمسون البينا ادم عليه افضل السالم وذلك على يد العبد االثيم المر الخاطي (كذا)
الدميم (كذا) حاوي االثام والجرايم والقبايح الخايب من البر وكان عمل صالح التايه عقله المتبع
جهله الكثير الخطايا واالثام واالوزار المجتهد على فعلها ليال ونهار الغارق في بحارها برضاه
المخالف وصية سيده بهواه الذي ليس مستحق ان يذكر اسمه الجل كثرة خطاه ووفور اثمه اقل
بني المعموديه واصغر اوالد الكنيسه االرثوذكسيه العبد الخاطي عبد النور باسم خوري ابن
الشماس الياس الحلبي الملكي غفر اهلل تعالى له ولوالديه ولمن قرا وترحم عليه ودعا له بالمغفره
وكلمن (كذا) وجد فيه نقص او زود او غلط واصلحه الرب االله يصلح جميع احواله وال يواخد
الحقير النه دجال كبير وبسيدتنا نستجير وجميع القديسين امين امين
\\\ عليه \\\ بماله لنفسه في سنة اثنين وتسعين والف لل هجرة (كذا)

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ




117բ
نفوس الصديقين في يد اهلل لذ يالمسهم عذاباً استشعروا في لحاظ الجهال انهم قد ماتوا
وحسب خروجهم من الدنيا ضرراً لهم ومضيهم من عندنا اظن تهشيما واما هم فحصلوا في
سالمه وانهم لو كانوا لدي نظر الناس يتعذبون فاذا ملهم من عدم الموت مملوا وانما ادوا
بعوارض قليله
سنة الف وخمسة وثمانين للهجرة االسالمية الموافق الف وستمايه واربعه وسبعين للتجسد
االلهي
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 1ա՝ արաբերեն բառեր։
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[ՄԱԿԱՐԻՈՒՍ ԻԲՆ ԱԼ ԶԱ‘ԻՄ]

][ مكاريوس بن الزعيم
[ՍՈՒՐԲ ԿՈՒՅՍԻ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ]

][ عجائب العذراء
[ԺԸ դար]
ԹԵՐԹ՝ 81։ ՊՐԱԿ՝ թթ. 1-8` կազմից առանձնացած, VII (14), 6V (74),
IV-1 (81)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով և լուսագծերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21x15։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (15x9)։
ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 19։ ԿԱԶՄ՝ չկա։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերի եզրերը վնասված, որոշ թերթեր կազմից
առանձնացած, պակասավոր սկզբից և վերջից։

Նմուշ 20բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԺԶ դարի հեղինակ Ագապիոս Լանդոսի (Αγάπιος Λάνδος) «Մեղավորների փրկություն» (Αμαρτωλών Σωτηρία) աշխատության Գ մասն է, որ
1668 թվականին հունարենից արաբերեն է թարգմանել Անտիոքի պատրիարք
Մակարիուս իբն ալ Զա’իմը ()مكاريوس بن الزعيم41։

Al-Baṭriyark al-anṭākī Makāriyūs al-thālith ibn al-Zaʿīm: ʿAjāʾib al-sayyida al-adhrāʾ
ʿan Aghābiyūs al-nāsik al-iqrīṭsh, ed. Idwār al-Bustānī, Jounieh: Dār al-Bustānī li-lnashr, 1997.
Carsten-Michael Walbiner, “Popular” Greek literature on the move: The translation
of several works of Agapios Landos of Crete into Arabic in the 17th century”, Revue
des Etudes Sud-Est Européennes LI (2013), pp. 147-157.
41
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Ձեռագրում պահպանվել է աշխատության ԺԹ գլխի վերջը և Ի-ից
մինչև ԿԷ գլուխները, որոնք պատմություններ են Մարիամ Աստվածածնի
հրաշագործությունների մասին։
)Սկիզբ (1ա
انصرفت العدري واخدوا نفسي الشقية الشياطين المظلمين
)Վերջ (81բ
قرطاجنه وهي تونس الغرب ينبوعين وكل النسا (كذا) الذين
Ա․ Գլուխ ԺԹ՝ 1ա
[العجيبة التاسعة عشرة]
Բ․ Գլուխ Ի՝ 1բ-4ա
العجيبة العشرون من اجل يوحنا الكوكز الي المصلي
Գ. Գլուխ ԻԱ՝ 4ա-14բ
العجيبة الحادية والعشرون من اجل ابتنا سيق جبل اتونوس المقدس ومن اجل المال الذي
اخرجه اتاناسيوس البار بامر سيدتنا والدة االله
Դ. Գլուխ ԻԲ՝ 14բ-5ա
العجيبة الثالثة عشرون (كذا) من اجل الذي مجد المسيح وكتب بذلك خط يده
Ե. Գլուխ ԻԳ՝ 15բ-8բ
العجيبة الثالثة وعشرون ايضاً هذه العجيبة تشابه االولى من اجل تاوفيلس الذي جحد
المسيح بخط يده
Զ. Գլուխ ԻԴ՝ 19ա-20ա
العجيبة الرابعة وعشرون من اجل الرهبان الذين كانت ستنا السيدة تناولهم الخبز السماوي
الجل اتعابهم
Է. Գլուխ ԻԵ՝ 20բ-2բ
العجيبة الخامسة وعشرون من اجل االمراه التي ولدت صبياً اسوداً وطرحت داتها مع
الصبي في النهر وخلصتها ستنا السيده
Ը. Գլուխ ԻԶ՝ 22բ-3բ
العجيبة السادسة وعشرون من اجل احد الدياره الذي ساعدته ستنا السيده بالعجب الذي
فعلته فيه وخاصة من الجوع وباركت في مخازنه
Թ. Գլուխ ԻԷ՝ 23բ-4բ
العجيبة السابع وعشرون من اجل الذي سقط في النهر وغرق واقامته ستنا السيده
Ժ. Գլուխ ԻԸ՝ 24բ-5բ
العجوبة الثامنة وعشرون من أجل الذي لم يستطيع أن يتعلم القرآة ما خال افرحي يا مريم فقط
ԺԱ. Գլուխ ԻԹ՝ 26ա-7ա
العجيبة التاسعة وعشرون من اجل الطفل الذي من غرق امياه البحر خلصته ستنا السيده
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ԺԲ. Գլուխ Լ՝ 27ա-8բ
العجيبة الثلثون من اجل اليهودي الذي خلصته السيده من القيود وامر ربنا يسوع المسيح
ԺԳ. Գլուխ ԼԱ՝ 28բ-30ա
العجيبة الحادية وثلثون من اجل الطفل الذي ابوه اليهودي دبحه واقامته ستنا السيدة
وامن ابوه بالمسيح
ԺԴ. Գլուխ ԼԲ՝ 30բ-1ա
العجيبة الثالثة وثلثون من اجل ذلك الشيخ الضعيف الذي اتت قوته اليه وصار مثل الشاب
ԺԵ. Գլուխ ԼԳ՝ 31ա-2բ
العجيبة الثالثة وثلثون من اجل االخين اللذين تشاجرا وسيدتنا والدة االله صنعت السالمة بينهم
ԺԶ. Գլուխ ԼԴ՝ 32բ-3բ
العجيبة الرابعة وثلثون من اجل الجندي الزاني الذي تضرعت السيده الى الرب من اجله
فغفر له خطاياه
ԺԷ. Գլուխ ԼԵ՝ 34ա-5ա
العجيبة الخامسة وثلثون من اجل الرجل الفاضل الذي استحق ان ينظر يجدو شرف الدايمة
البتولية الذي ال يفسر
ԺԸ. Գլուխ ԼԶ՝ 35բ-6բ
العجيبة السادسة وثلثون من اجل الصبي المقتول الذي قام وعاش واخبر بالذي قتله
ԺԹ. Գլուխ ԼԷ՝ 36բ-7բ
العجيبة السابعة وثلثون من اجل الصبي اليهودي الذي تناول االسرار االلهية فلم تحرقه
نار االثون
Ի. Գլուխ ԼԸ՝ 37բ-40ա
العجيبة الثامنة وثلثون من اجل االمراه الساقطة مع ابنها وكيف اشهرها الشيطان وانقدتها
ستنا السيده
ԻԱ. Գլուխ ԼԹ՝ 40ա-2ա
العجيبة التاسعة وثلثون من اجل الطفل الذي حين حبلت به امه دفعته الشيطان
ԻԲ. Գլուխ Խ՝ 42ա-3ա
العجيبة االربعون من اجل المشكك بان السيدة ليس هي دايمة البتوليها وكيف انقدته بعجايبها
ԻԳ. Գլուխ ԽԱ՝ 43ա-4ա
العجيبة الحادية واربعون عن المنظر الذي رااه الراهب وان نقطة واحدة من دم السيد
تفوق على خطايا ساير البشر
ԻԴ. Գլուխ ԽԲ՝ 44ա-6ա
العجيبة الثانية واربعون من اجل الكاهن الذي شكك في االسرار فنطر الجسد كمثل طفل
ԻԵ. Գլուխ ԽԳ՝ 46աբ
العجيبة الثالثة واربعون من اجل المصلي الذي قتلوه اليهود واخفوه واحيته ستنا السيده واقامتها
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ԻԴ. Գլուխ ԽԴ՝ 46բ-7բ
العجيبة الرابعة واربعون حين ايقونة والده االله طردت الوبا الصاير في رومية واشفت
ساير المضروبين وقتيد
ԻԷ. Գլուխ ԽԵ՝ 47բ-8բ
العجيبة الخامسة واربعون من اجل العجيبة التي فعلتها مع المصور
ԻԶ. Գլուխ ԽԶ՝ 48բ-50ա
العجيبة السادسة واربعون من اجل احد النسا الفاضالت التي تكلمت ستنا السيده مثلها
وخلصتها من الشيطان
ԻԷ. Գլուխ ԽԷ՝ 50բ-2ա
العجيبة السابعة واربعون من اجل احد العداري التي خطفت ونظرت المسيح في الفردوس يقدس
ԻԸ. Գլուխ ԽԸ՝ 52բ-3ա
العجيبة الثامنة واربعون من اجل العدري التي استحقت ان تنظر الرب اللس؟ جسد ابن
ثالثة سنين كمثل هذه العدري
ԻԹ. Գլուխ ԽԹ՝ 53բ-5ա
العجيبة التاسعة واربعون من اجل العريس والعروس الذين حفظوا بتوليتهم سيرة الزواج
كافة ايام حياتهم
Լ. Գլուխ Ծ՝ 55ա-7ա
العجيبة الخمسون من اجل ريس اللصوص الذي من الكرامه لوالدة االله حصل له صفحاً
وصار في دفته عجايباً عظيمة جداً
ԼԱ. Գլուխ ԾԱ՝ 57բ-8բ
العجيبة الحادية وخمسون من اجل الذي جدف واهلكه الرب سريعاً واعدمه الحياه واهلك
جسده بموت مخيف
ԼԲ. Գլուխ ԾԲ՝ 58բ-9ա
العجيسة الثانية وخمسون من اجل اليهودي الذي جدف على والده االله واهلكه اهلل يقضاه وانتقامه
ԼԳ. Գլուխ ԾԳ՝ 59բ-61բ
العجيبة الثالثة وخمسون من اجل المايته التي قامت لكي تعترف بخطاياها لتخلص
ԼԴ. Գլուխ ԾԴ՝ 61բ-3ա
العجيبة الرابعة وخمسون من اجل احد االكليرس الزاني الذى غرق في النهر وبعد موته قام
ԼԵ. Գլուխ ԾԵ՝ 63ա-4բ
العجيبة الخامسة وخمسون من اجل اللص الجندي الذي كان يصلي كل وقت والجل هذا
لم يقدر الشيطان ان يقتله
ԼԶ. Գլուխ ԾԶ՝ 65ա-6ա
العجيبة السادسة وخمسون من اجل االرملة الفقيرة التى اخدت (كذا) نفسها ستنا السيده
والغني الذي اخدوا نفسه الشياطين
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ԼԷ. Գլուխ ԾԷ՝ 66ա-7ա
العجيبة السابعة وخمسون من اجل الفقير الذي الجل تجديف يسير سقط وعمي وصار
مقعد واشفته والدة االله
ԼԸ. Գլուխ ԾԸ՝ 67ա-8ա
العجيبة الثامنة وخمسون من اجل الصبي االبرص الذي اشفته والدة االله ودهب (كذا)
الى الدير وصار راهب
ԼԹ. Գլուխ ԾԹ՝ 68աբ
العجيبة التاسعة وخمسون من اجل الطفل الذي لم يحترق بالنار بل خلص من لهيبها
Խ. Գլուխ Կ՝ 69ա-70ա
العجيبة الستون من اجل االعما الذي ابصر
ԽԱ. Գլուխ ԿԱ՝ 70ա-1ա
العجيبة الحادية وستون من اجل الذي غرق في البحر ونشلته ستنا السيدة وخلصته ووضعته
في البر
ԽԲ. Գլուխ ԿԲ՝ 71աբ
العجيبة الثانية وستون من اجل الذين خلصوا من امواج البحر وشدته
ԽԳ. Գլուխ ԿԳ՝ 72ա-4բ
العجيبة الثالثة وستون من اجل المنظر العجيبة الذي نظره احد الرحومين وكيف خلصته
والدة االله الجل انه كان يكرمها
ԽԴ. Գլուխ ԿԴ՝ 75ա-7ա
العجيبة الرابعة وستون من اجل طاعة الوالدين العظيمة جداً ومن اجل شرف حضور
القداسات االلهيه ومنافعها
ԽԵ. Գլուխ ԿԵ՝ 77ա-9բ
العجيبة الخامسة وستون من اجل الصبيين اللذين سقط عليهم البرج والبيت من الزلزلة
وحفظتهم ستنا السيدة
ԽԶ. Գլուխ ԿԶ՝ 79բ-80բ
العجيبة السادسة وستون من اجل الجندي الذي سقط من الصور [سور] وقارب الموت
واشفته والدة االله
ԽԷ. Գլուխ ԿԷ՝ 81ա-2բ
العجيبة السابعة وستون من اجل البير الذي في قرية ترابصانوس الصانع العجايب باسم
ستنا السيدة ومن اجل طبيعة امياه كثيرة في اماكن شتا وطبيعتهم عجيبه جداً.
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[ԾԻՍԱԳԻՐՔ] 42
كتاب االفخولوجيون
ԼԱԹԱՔԻԱ

1852 թ.

ԳՐԻՉ՝ Վանական Ջիրմանոս Յուսուֆ Դարահ ()راهب جرمانوس يوسف داره։
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ` Հալեպի եպիսկոպոս Մալաթիոս ( كريوس مالتيوس مطران
)حلب։
ՍՏԱՑՈՂՆԵՐ՝ Ջիրջիս Խուրի, Ջիբրաիլ Խուրի, Բասիլ իբն Խուրի Ջիբրաիլ
( باسيل ابن خوري جبرائيل، الخوري جبرائل،)الخوري جرجس։
ԹԵՐԹ՝ 269 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում ١-٥١٥, որ է՝ 6բ-264ա).
չգրված՝ 1բ, 2ա, 268ա, 269աբ։ ՊՐԱԿ՝ IV-3 (5), 32IV (261), V-2 (269)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան ճնշագծերով թուղթ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15.8x11.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
միասյուն (11.5x7)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 14։
ԿԱԶՄ՝ սև կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, կազմված այլ ձեռագրի էջերից,
աստառը՝ ճնշագծերով թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերին աղտոտվածության հետքեր, կազմաստառ Ա ընկած, կազմի Բ փեղկի աջ կողմը պատռված։

Նմուշ 16ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Եկեղեցական տարբեր արարողությունների ժամանակ ասվող աղոթքներ։
Բնագիրը թարգմանություն է լատիներենից։ Ունի բովանդակության
ցանկ (4ա-6ա)։
42

Հունարեն՝ εὐχολόγιον (Euchologion)։
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)Սկիզբ (3բ
بسم اهلل الواحد االبدي االزلي السرمدي وبه نستعين كتاب افخولوجيون الصلوات والطلبات
)Վերջ (264ա
والقوة والمجد ايها االب واالبن والروح القدس االن وكل اوان والى دهر الداهرين امين
Առաջաբան՝ 3բ
بسم اهلل الواحد االبدي االزلي السرمدي وبه نستعين كتاب افخولوجيون الصلوات والطلبات مما
يحتاج اليه الكاهن في جميع االوقات وهو مختصر وقد نسخ من افخولوجيون الذى مفسره من
الرومى الى العربي كريوس مالتيوس مطران حلب فى عهد اغناتيوس فخر العلما (كذا)
بطريرك مدينة انطاكيه العظما (كذا)
Ա. 6բ-8բ
الراس االول ،صالة على االمراة النفسا (كذا) في اليوم الذي تلد فيه ولدها
Բ. 8բ-10բ
الراس الثاني ،صالة لتسمية الطفل في اليوم الثامن من مولده
Գ. 10բ-1բ
الراس الثالث ،ترتيب صالة على االمراه (كذا) التى تطرح و يسقط [تسقط] طفلها
Դ. 12ա-6ա
الراس الرابع ،ترتيب صالة على دخول االمراه النفسا الى الكنيسه في االربعين مع ولدها
Ե. 16ա-33բ
الراس الخامس ،ترتيب صالة المعمودية المقدسه
Զ. 33բ-5ա
الراس السادس ،ترتيب صاله حبل زنار المعتمد في اليوم
Է. 35բ-7ա
الراس السابع ،ترتيب صالة الجل حالقة راس الطفل
Ը. 37ա-41ա
الراس الثامن ،ترتيب صالة لعقد الخطبه اى دفع االمالك
Թ. 41ա-52բ
الراس التاسع ،ترتيب صالة الزيجة االولى
Ժ. 53ա-62ա
الراس العاشر ،ترتيب صالة الزيجة الثانيه والثالثه
ԺԱ. 62ա-2բ
الراس الحادى عشر ،ترتيب صاله لحل االكليل العريس والعروس بعد ثمانية ايام
ԺԲ. 63ա-95բ
الراس الثانى عشر ،ترتيب صالة الزيت المقدس
ԺԳ. 95բ-105ա
الراس الثالث عشر ،ترتيب صالة االجيازمس الصغير اى تقديس الماء
ԺԴ. 105բ-16ա
الراس الرابع عشر ،ترتيب صالة تقديس الماء الكبير
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ԺԵ. 116ա-35ա
الراس الخامس عشر ،ترتيب صالة تجنيز العلمانين (كذا)
ԺԶ. 135ա-44բ
الراس السادس عشر ،ترتيب صالة تجنيز االطفال
ԺԷ. 144բ-7բ
الراس السابع عشر ،ترتيب صالة استغفار تقال على المايت (كذا)
ԺԸ. 147բ-87բ
الراس الثامن عشر ،ترتيب صالة تجنيز الكهنه
ԺԹ. 187բ-9ա
االلراس التاسع عشر ،ترتيب صالة على بيئر ماء اذا وقع فيه شى (كذا) نجس
Ի. 189ա-90բ
الراس العشرون ،ترتيب صالة على وعا خمر او زيت او عسل او غيره اذا وقع فيه شى نجس
ԻԱ. 190բ-1ա
الراس الحادي والعشرون ،ترتيب صالة على وعا (كذا) نجس
ԻԲ. 191ա-2ա
الراس الثاني والعشرون ،ترتيب صالة على قمح او طحين او انواع اخر (كذا) وقع فيها شي
نجس
ԻԳ. 192ա-2բ
الراس الثالث والعشرون ،صالة على اساس بيت
ԻԴ. 192բ-3ա
الراس الرابع والعشرون ،صالة الجل الدخول الى بيت جديد
ԻԵ. 193ա-4բ
الراس الخامس والعشرون ،صالة على كنيسة اذا مات فيها انسان بفتر موت الفجاه (كذا)
ԻԶ. 194բ-7բ
الراس السادس والعشرون ،ترتيب صاله تصير يوم خميس الكبير عند غسل المايدة المقدسه
ԻԷ. 197բ-8ա
الراس السابع والعشرون ،ترتيب صالة من اجل المايده المقدسه اذا بليت ثيابها
ԻԸ. 198աբ
الراس الثامن والعشرون ،صالة تقال على تقدمة اوايل (كذا) الثمار
ԻԹ. 198բ-9ա
الراس التاسع والعشرون ،صالة تقال على تقدمة اوايل البيادر
Լ. 199ա-200ա
الراس الثالثون ،صالة تقال على القمح المسلوق الذي يقدم فى اعياد الشهد
ԼԱ. 200ա-1ա
الراس الحادي والثالثون ،صالة تقال على من قيد نفسه من ذاته بقسور ويمين
ԼԲ. 201աբ
الراس الثاني والثالثون ،صالة يصليها من رائ منام ردى واستيقظ قبل االحالم
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ԼԳ. 201բ-2ա
الراس الثالث والثالثون ،صالة تقال على من حلف كاذب وحنث في يمينه
ԼԴ. 202աբ
الراس الرابع والثالثون ،صالة تقال على من تهجور على اليمين
ԼԵ. 202բ-3բ
الراس الخامس والثالثون ،صالة تقال على من اكل شئ نجس
ԼԶ. 203բ
الراس السادس والثالثون ،صالة استغفار تقال على التايب بعد الموت
ԼԷ. 204աբ
الراس السابع والثالثون ،صالة تقال على كافة االمراض واالسقام
ԼԸ. 204բ-5ա
الراس الثامن والثالثون ،صالة تقال على تبريك خمر
ԼԹ. 205ա-10ա
الراس التاسع والثالثون ،ترتيب صالة تقال على حقل او كرم او بستان اذا عرض ان
يضره شى من الفوادي واالفات المضره
Խ. 210ա-2ա
الراس االربعون ،صالة للسبعة فتيه القديسين تقال على المريض الذي ال ينام
ԽԱ. 212ա-4ա
الراس الحادي واالربعون ،صالة تقال على منزيل متادى من الشياطين
ԽԲ. 214ա-5ա
الراس الثاني واالربعون ،صالة تقال على طفل يدخل الى المكتب ليتعلم قرااة (كذا) الكتب
الطاهره
ԽԳ. 215ա-7ա
الراس الثالث واالربعون ،ترتيب صالة تقال على الطفل بطى الفهم
ԽԴ. 217աբ
الراس الرابع واالربعون ،صالة تقال لتبريك اطعمة اللحوم فى احد الفصح المجيد
ԽԵ. 218ա
الراس الخامس واالربعون ،صالة تقال على تبريك البيض والجبن
ԽԶ. 218ա-32ա
الراس السادس واالربعون ،افاشين استقامات لباسيلوس الكبير وليوحنا فم الذهب
ԽԷ. 232ա-51ա
الراس السابع واالربعون ،ترتيب خدمة السجده فى عشية احد العنصره المقدس
ԽԸ. 251ա-7բ
الراس الثامن واالربعون ،ترتيب خدمة صالة للكاهن اذا تناوم .بعد التناول
ԽԹ. 257բ-8ա
الراس التاسع واالربعون ،صالة تقال على مصالحة اعداء متشاجرين
Ծ. 258բ-9ա
الراس الخمسون ،صالة الجل العاهات واالوجاع التى ال تشفا (كذا)
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ԾԱ. 259ա-60ա
الراس الحادي والخمسون ،افشين استغفار يكتب من قبل رئيس الكهنه
ԾԲ. 260ա-3ա
الراس الثاني والخمسون ،افشين يقراه رئيس الكهنه او معلم االعتراف او كاهن على راس الثايب
(التايب) اذا اعترم [اعترف] اذ يتناول االسرار المقدسه
ԾԳ. 263բ-4ա
الراس الثالث والخمسون ،صالة الجل المسافر فى البر (كذا)
ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.
)265ա (Աղոթք
أفشين الذبيحة ايها السيد الرب الهنا يا من امرت الكل  ...االن والى كل اوان والى دهر
الداهرين امين

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
264ա
وكان الفراغ من نساخة هذا االفخولوجيون المختصر المبارك الشريف نهار االربعا (كذا) من
الجمعة الثانية من الصوم المقدس عشرون شباط سنة  ١٨٥٢الف وثمانماية واثنين وخمسين
للتجسد االلهى الموافق الدم  ٧٣٦٠وذلك بيد افقر عباد اهلل واحقرهم الذى ليس مستحق يذكر
اسمه باسم شماس بزى [بزي] راهب جرمانوس يوسف داره شماس مطران الالدقية (كذا)
ونصارة الالدقية (كذا) وذلك برياسة (كذا) قدس االب السيد ارتاميوس مطران الالدقية (كذا)
معلم كاتبه حرر بقالية المطرنية ادعو لكاتبه بالغفره والسمع هلل دايماً

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
)6ա (ստացողի
الخوري جبرائل من اهالي ناحية االوردو وكان متزوج من الجسر بنت يوسف خورى عفيفى
وكان السبب فى انتخابه خوري للجسر وكان خطه بعد الشرطونية وفاة زوجته وبنته وابنه كلهم
في سن الشباب
)264բ (ստացողի
هذه الفخالجويي (كذا) المبارك قد اخذو من مالوه الى حالو الخوري جرجس خوري جسر شغور
سنة  ١٨٥٢قد اشتريناه من شماس جرموس شماس مطران ارتاموس فى  ٢٥ادار (كذا) سنة
 ١٨٥٢مسيحية وكانت \\\ نيت [نية] المذكور فى  ١٠شباط سنة ١٨٥١
)265բ (ստացողի
عند حنين التركماني الى اسبر خوري في تسرين (كذا) اول ٢٠
عند اسبر خوري الى الكنيسة
266ա
صح اجار الدار الى شحود ابن عبضال [عبد اهلل] سباغ [صباغ] دخل اليها في تشرين تاني ٧
والكري الشهر ٦
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)266բ (ստացողի
 قد توفية خورية خوري جبرائيل خوري عفيفى كريمت يوسف نصرى وسنها  ٣٤فى سنة
 ٩٢٣فى البرباره  ٤كانون اول سنة ٩٢٣
 قد توفية كريمت الخوري جبرائيل بدريه فى عيد القداس  ٦كانون ثاني سنة  ٩٢٥عن عمر
 ١٨عام رحمها اهلل
 قد توفى حنيف ولده ايضا  ١٩ايار سنة  ٩٢٩عن عمر  ١٩رحمه اهلل
)267ա (ստացողի
وكانت حياه (كذا) هذا الخورى مملوه (كذا) من الكدر وعيشة مكروها وفى زياحه لصخرة
الكنيسة والمدرسة وفى شقيه (كذا) المتواصل مع كل المصائب حرر فى  ٢تشرين ثاني سنة
 ٩٣٠كون (كذا) صبورا على المصائب وان لم تصبر ماذا تعمل صلي كتير
)267բ (ստացողի
وقد اخذ والدي هذا الكتاب من كنيسه القديس نقالوس في جسر الشغور سنة  ١٩٢١واني انا ولده
باسيل ابن خوري جبرائيل طالعت هذا الكتاب المقدس سنة  ١٩٣٣وكما نظرتم كتابتي هذه
اذكروني باسيل خوري
)(Առանձին թղթի վրա
كتاب افخولوجيون كاتب شماس برى راهب جرمانوس يوسف داره .١٨٥٢ ...
ՆՇՈՒՄ՝ 265բ, 268բ (Եկեղեցու վճարման հաշիվներ, հաշվարկներ արաբերենով)։

17
1738
ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ, ԲԱՐՍԵՂ ՄԵԾ, ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐԻՈՍ

يوحنا فم الذهب ،القديس باسيليوس الكبير ،القديس غريغوريوس
ԱՂՈԹԱԳԻՐՔ

كتاب صالة
1760 թ.
)։وهبه يارد( ԳՐԻՉ՝ Վահբե Յարդ
ԹԵՐԹ՝ 112. չգրված՝ 111ա-2ա։ ՊՐԱԿ՝ IV (8), 4IV (40), 2V (60), 4IV (92),
2V (112)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 24.5x18։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(15.5x10.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 18։ ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ (ոսկի, խաչաձև) շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ` լաթ, 3 հատ (դեղնակարմրավուն, դեղնականաչավուն, սև)։
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ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերին աղտոտվածության հետքեր, ցեցակեր,
մեջքի վերին հատվածն ընկած, ստորինը վնասված։

Նմուշ 10բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ուղեցույց քահանաների և սարկավագների համար։
Ժամերգություններին ընթերցվող աղոթքներ՝ գրված Բարսեղ Կեսարացու
(Բարսեղ Մեծ), Հովհան Ոսկեբերանի, սբ. Գրիգորի հեղինակությամբ։
)Սկիզբ (2բ
بسم االب واالبن والروح القدس اله واحد امين كتاب صالة االغربنيات وترتيب افاشين
السحريات
)Վերջ (110ա
يا فرحنا وسترنا وخالص نفوسنا والكاهن يختم الصالة
Առաջաբան՝ 2բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين كتاب صالة االغرنبيات وترتيب افاشين
السحريات وخدمة اسرار القداس الحتياج الكاهن والشماس تاليف يوحنا فم الذهب والقديس
الكبير باسيليوس والبرويجياسمانا (كذا) المنسوب الى القديس غريغوريوس
Ա. 2բ-10ա
صالة االغربنيات
Բ. 10բ-9ա
ترتيب خدمة السحريه
Գ. 19բ-27ա
طقس لبس البدله وترتيب الخدمة االلهيه الطاهره الكاين في الكنيسة العظما (كذا)
Դ. 27բ-47ա
خدمة القداس االلهي البينا الجليل في القديسين يوحنا فم الذهب
Ե. 47բ-63ա
خدمة القداس االلهي البينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير
Զ. 63բ-5ա
تقس (كذا) خدمة الصوم المقدس
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Է. 65բ-74ա
خدمة القداس االلهي البرويجيا سمانا اي المتقدم تقديسه
Ը. 74բ-84բ
تقس (كذا) صالة المطالبي قبل تناول االسرار المزمع ان يتناول االسرار المقدسه
Թ. 85ա-6բ
طلبة القربان المقدس
Ժ. 87ա-9բ
صلوات الختام
ԺԱ. 89բ-90ա
افشين يقال على السليقه
ԺԲ. 90բ-110ա
في ترتيب صالة الزيت المقدس
ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. (աղոթքներ, այլ ձեռք)՝
1ա-2ա
ايها المسيح السيد ان الذبايح االضامية  ...االرض بقلوبا نقية لك نسبح ممجدين

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
110բ
قد نجز هذا الكتاب المبارك في خدمة القداس االلهي وقد كمل تحريره ثالث شهر ايار سنة
 ١٧٦٠مسيحية بيد احقر العباد واذلهم اثماً العبد الفقير وهبه يارد ومن قد وجد فيه غلط او خلل
فليصلحه يصلح اهلل حاله دنيا واخره ومن قدس فيه فليذكره فليذكر اهلل حاله دنيا واخره بشفاعة
العدري (كذا) الطاهره وجميع القديسين امين

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
112բ
قد نظر بما فيه وتامل حالوة [معانيه] وظرافة الخط فيه العبد الذى ال يستحق ان يذكر اسمه من
كثرة خطاياه وجر[مه] \\\ في غرة كانون الثاني سنة ]1797[ ]١٧[٩٧
`)ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 118»։
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18
1741
ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂ

نيقوالوس صايغ
ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂԻ ԴԻՎԱՆԸ

ديوان نيقوالو س صايغ
1850 թ.
ԳՐԻՉ՝ Իլիաս իբն Միխաիլ [Միքայել] ()الياس ابن مخاييل։
ՍՏԱՑՈՂ՝ Րիզկալլահ իբն Միխաիլ [Միքայել] Շըքեր ( رزق اهلل ابن مخاييل
)شكير, Յուսուֆ իբն Աբդալլահ Շըքեր ()يوسف ابن عبد اهلل شكير։
ԹԵՐԹ՝ 128։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21x14.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
երկսյուն (9x16)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 18։
ԿԱԶՄ՝ շագանակագույն մոմլաթ, միջուկը՝ թուղթ, աստառը՝ դեղնավուն թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված դեղնավուն թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. կազմը նորոգված, պակասավոր սկզբից։

Նմուշ 11բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԺԸ դարի Հալեպի վանական Նիկոլաոս Սաիղի դիվանը։
Հայտնի է «Դիվան ալ Խուրի» («Քահանայի դիվանը») անունով։
Բանաստեղծությունների ժողովածուն կազմվել է այբբենական հաջորդականությամբ (կաֆիե)։ Բանաստեղծությունների մի մասը նվիրված են
Քրիստոսին, սբ. Մարիամին և այլ սրբերի։ Բովանդակում է նաև ներբողներ
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ուղղված Աբդալլահ Զախերին43, ինչպես նաև բարոյախրատական բանաստեղծություններ։ Դիվանի այս օրինակն ամբողջական է։
)Սկիզբ (1ա
لكن راسى اصلح وتناطع الى  -جماد لم يجمد مع القرناء
)Վերջ (128ա
ان شيت تلقى الفوز بالختم قد بلغة مقابلته بالتمام والكمال
),قافية الثاء( ), 11աقافية التاء( ), 9բ-11աقافية الباء( ], 4ա-9բقافية االلف[ 1ա-4ա
),قافية الدال( (, 16ա-30բقافية الخاء) ), 16աقافية الحاء( ), 11բ-6աقافية الجيم( 11աբ
قافيو ( ), 51բ-2բقافية السين( ), 45բ-51բقافية الراء( ), 31ա-45բقافية الذال( 30բ-1ա
قافية ( ), 61բ-8աقافية العين( ), 55ա-61բقافية الطاء( ), 54բقافية الضاد( ), 52բ-4բالصاد
), 93աكافية الالم( ), 81ա-93աقافية الكاف( ), 75բ-81աقافية القاف( ), 68բ-75բالفاء)։قافية الياء( ), 119ա-28աقافية الواو( ), 118բ-9աقافية النون( ), 117ա-8բقافية الميم( 117ա

ՀԻՇԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
128ա
قد تم نسخ الديوان [الخوري] في اخر تشرين التانى (كذا) بيد الضعيف الفاني الياس ابن مخاييل
ذنره المورانِ (كذا) قد تحرر نسخه  ١٣كانون أول سنة  ١٨٥٠مسيحية تم

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ




)128բ (ստացողի
قد ملك على هذا الكتاب يوسف بن عبد اهلل شكري من طائفة سريان بحلب
قد تملك على هذا رزق اهلل ابن مخاييل شكير من طايف (كذا) سريان كتولية (كذا) في حلب
سنة  ١٨٦٦في شهر ايار
قد تملك على هذا كتاب يوسف ابن عبد اهلل شكير من طايف (كذا) سريان بحلب

ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա (կապույտ թանաքով)` «Վարուժան Սալաթյան
121»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա, 127ա-8բ՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։

Տե՛ս նաև ՄՄ Հմր 1756, 2387 և 2388 ձեռագրերը։

43
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19
1753
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՐԵՐԻ ԳԻՐՔ
كتاب قصص واخبار
1637-1639 թթ.
ԳՐԻՉ՝ Յուսուֆ իբն Ուստա Յուհաննա իբն ալ Հաջ Ասլան իբն Ուստա
Յանի ()يوسف ابن اسطا يوحنا ابن الحاج اصالن ابن اسطا ياني։
ՍՏԱՑՈՂ՝ Իսքանդար Միխաիլ [Ալեքսանդր Միքայել] Լիան ( اسكندر ميخايل
)ليان։
ԹԵՐԹ՝ 283 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում՝ ١-٣٨٨, որ է` 1բ-195ա)։
ՊՐԱԿ՝ անկանոն, առանձնացված են՝ նշելով արաբերենի պրակ ( )كُرّاسբառը
և հերթական համարը։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով,
ճնշատողերով, լուսադրոշմով` շրջանակի մեջ առնված խաչ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝
20x15։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (14x8)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը,
կետադրությունները` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 17։ ԿԱԶՄ՝ շագանակագույն
կաշի, մեջքը՝ գործվածք, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ թուղթ։
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հիսուս Քրիստոսի, Մարիամ Աստվածածնի,
սբ. Գևորգի և հրեշտակների ջրաներկ պատկերներ (8ա, 49բ, 55ա, 64ա,
84բ, 96բ, 105բ, 106բ, 109ա, 126բ, 142ա, 183բ, 215բ, 241բ, 266բ, 283ա)։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. որոշ թերթերի եզրերը մաշված, թերթերին աղտոտվածության հետքեր, 112 թերթի ստորին հատվածը թափված, 235 թերթի
վերին հատվածը մասամբ պատռված, կազմը մաշված, Ա և Բ փեղկերին
կապիչների հետքեր, պակասավոր միջից, պակաս է՝ ٩٤-٩٥, ٣٤٦-٣٤٧,
որոշ վերականգնած թերթեր պահպանել են հատվածներ այլ ձեռագրերից
(101աբ, 132աբ և այլն), որոշ էջեր՝ խախտված (տե՛ս 106աբ, 142աբ և այլն)։

Նմուշ 50ա
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բարոյախրատական և կրոնական պատմություններ, հրաշագործություններ, վարքեր և վկայություններ նահատակների մասին։
)Սկիզբ (1բ
بسم اهلل الواحد السرمدي مديح اهلل القديس قاديوس رييس (كذا) اساقفه جزيره قبرس
)Վերջ (283ա
بقوة اهلل الذي له السبح واالكرام والسجود االن وكل اوان والى دهر الداهرين امين
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
كتاب قصص واخبار الخبر االول للقديس جاورجيوس
Ա.1բ-8ա
الخبر االول للقديس جاورجيوس
Բ. 8բ-49բ
نبتدي بعون اهلل نكتب قصت يوسف الحسن
Գ. 50ա-5ա
نبدا بعون اهلل تعالى قصة القديس رجل اهلل بارك يا سيد امين
Դ. 55բ-60ա
خبر اندرونيقس بياع الفضه وامراته
Ե. 60բ-5ա
ثوماييده الشاهده خبر القديسه
Զ. 65ա-75բ
هذه قصة اكسانوفنطس وحرمته وابيهما يوحنا وارقاديوس المباركين
Է. 76ա-84բ
نبتدي نكتب قصة يوحنا الكوخي صالته معنا امين هذا هو صاحب انجيل الذهب
Ը. 85ա-96բ
نكتب سيرة الشهيد القديس العظيم الطفل الصغير مار كيريكوس رزقنا اهلل بركة صالته
امين مع امه الشهيده يوليطه
Թ. 97ա-105ա
هذه قصة القديس ارشيليدس
)Ժ. 107ա-8բ (պակասավոր վերջից
هذا الخبر لمكاريوس االسقف
ԺԱ. 109բ-26բ
هذه شهادة القديس مار ايليان الطبيب الذي استشهد بمدينة حمص على عهد تيباريوس
الملك الكافر
ԺԲ. 127ա-83բ
نوصف عجايب ابينا القديس باسيليوس الكبير الذي اخبرنا بها االب البارايالريون تلميذه،
وهي اربعة عشر عجيبة
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ԺԳ. 184ա-7բ
ال عن احد الرهبان النساك انه كان ذات يوم عابر الى مدينة اورشليم
مث ً
ԺԴ. 189ա-215բ
نبتدي بعون اهلل تعالى ونكتب قصة وجهاد القديس العظيم مار ديمتريوس
)ԺԵ. 216ա-24բ (պակասավոր վերջից
سيرة القديسين المجاهدين شهدا المسيح االربعين مما وضعه القديس باسيليوس مديح يقري
في يوم عيدهم
ԺԶ. 225ա-41բ
هذه وصف سيرة وتدبير ابينا القديس اسبيريدن العجايبي اسقف مدينة اثريمينوطون في
جزيرة قبرص ولفها ثاودورس اسقف يافا
ԺԷ. 242ա-54ա
قصة الشهيده ثقال تلميذة بولص الرسول وشهادتها في مدينة ايقونيه من عمل انطاكيه المحترقه
ԺԸ. 254բ-66բ
هذه قصة الباره افروسينه
ԺԹ. 267ա-79բ
وصف خبر الشاهد القديس المعظم في الشهدا افسطاثيوس وامراته ثاوبستي واوالده اغابيوس
وابنه االخر المومن باهلل
)Ի. 280ա-3ա (պակասավոր սկզբից
 ...الحال معوذًا من القوت الضروري

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
84բ
كملت قصت (كذا) يوحنا الكوخي يوم السبت في الثالث من ادار (كذا) سنة سبع تاالف (كذا)
مايه وسته واربعين البونا ادم عليم
96բ
وتمت فراغ الشهدا (كذا) يوليطه وابنها كيريكوس يوم الثلثا (كذا) السادس من شهر ادار (كذا)
المبارك سنة سبع تاالف (كذا) ومايه سته واربعين للهجره السبح (كذا) اهلل دايماً .وكملت بيد
الفقير يوسف ابن اسطا يوحنا ابن اسطا اصالن المدهب (كذا) امين
241բ
 وكان الفراغ من هذا سنة ١٢١٧
 وكان الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك نهار الثلثا (كذا) الثامن عشر من شهر ايلول
المبارك من سنة سبع تاالف (كذا) ومايه سبعه واربعون البونا ادم عليه السالم وهو بيد افقر
اعيان اهلل يوسف ابن اسطا يوحنا ابن الحاج اصالن ابن اسطا ياني الملكي المذهب وهو
يسال كلمن (كذا) تامل في هذه االحرف الذميمه ورااء (كذا) فيها نقص او غلط واصلحه اهلل
يصلح احواله دنيا واخره امين امين امين السبح (كذا) هلل دايماً
 تم الكتاب المبارك
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254ա
وكان الفراغ من نساخة هذه القصه المباركه نهار االربعا وهو السادس و العشرون من شهر
ايلول المبارك لسنة سبع تاالف (كذا) ماية سبعه واربعون البينا ادم عليه افضل السالم وهو بيد
العبد الضعيف والمير النحيف يوسف ابن اسطا يوحنا ابن الحج اصالن الملكي المذهب
266բ
وكان الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك نهار الثلثا (كذا) الثاني من شهر تشرين االول لسنه
سبع تاالف (كذا) ومايه وسبعه واربعون البونا ادم عليه السالم وهو بيد العبد الضعيف اسطا
يوحنا ابن الحاج اصالن ابن اسطا ياني الملكي المذهب وهو يسال كلمن (كذا) تامل في هذه
االحرف الذميمه ورااء (كذا) فيها نقص او غلط واصلحه اهلل يصلح احواله دنيا واخره ويترحم
على الكاتب المقالة امين امين امين والسبح هلل دايماً
283բ
وكان الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك يوم الخميس الثاني عشر من تموز المبارك سنه سبع
تاالف (كذا) مايه ستا (كذا) واربعون البونا ادم عليه السالم وهو بيد العبد الضعيف يوسف ابن
اسطا يوحنا ابن الحاج اصالن ابن اسطا ياني ابن الحاج يركي [ملكي] المذهب وكل من يسال
كل من تامل في هذه االحرف الذميمه وراا (كذا) فيها نقص او غلط واصلحه يصلح اهلل من دنيا
واخرى
 وكان مولد جرجس ابن اسطا يوحنا يوم السبت عيد التجلي الثامن من شهر اب سنه سبع
تاالف (كذا) مايه وخمسة واربعون البونا ادم عليه السالم [= ]1637 մ. թ.


وكان مولد زخريا ابن اسطا يوحنا يوم السبت عيد يوحنا صاحب سلم الفضايل الثلثون من
ايار لسنة سبع تاالف (كذا) مايه وسبعه واربعين الدم [= ]1639 մ. թ.

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
)Կազմաստառ Ա (ստացողի
قد ملك على هذا الكتاب االخبار اسكندر ميخايل ليان فى  ٢٥ايلول ١٨٧٦
1ա
الخط يبقا (كذا) زمانا بعد كاتبه وكاتب الخط تحت االرض مدفون
)283ա (ստացողի
قد ملك على هذا الكتاب اسكندر ميخايل ليان بحلب الشهباء في  ٢٥ايلول  ١٨٧٦مسيحية قد
ملك ايضا على هذا الكتاب كاتبه ميخايل ليان بحلب الشهباء في  ٢٥ايلول سنة ١٨٧٦
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա (հետագայում փակցված այլ թղթի վրա, սև
թանաքով, տպագիր)՝ «Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 133»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` կազմաստառ Ա և Բ, 1ա՝ խզբզոց, արաբերեն գրություններ։
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1755
[ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՈՒՐՋ]

[] عن الدرجات الكنايسية في سؤال وجواب
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 31. չգրված՝ 1ա։ ՊՐԱԿ՝ IV-1 (7), 3IV (30)։ ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20x14։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (14x8)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր։ Հիշագիր։
ՏՈՂ՝ 17։ ԿԱԶՄ՝ ստվարաթուղթ. անկյունները և մեջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը
ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված արևմտյան թուղթ, ճնշագծերով, լուսագծերով,
լուսադրոշմով` եռամահիկ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. կազմի Բ փեղկի վերևի մասը և եզրերը թափված,
պակասավոր վերջից։

Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Դատողություններ եկեղեցական աստիճանակարգի մասին։
Աշխատությունը գրված է հարց ու պատասխանի ձևով։ Այն հավանաբար բաղկացած է եղել մի քանի մասից։ Ձեռագիրն ընդգրկում է միայն
առաջին մասի 5 գլուխները։
Սկիզբ (1բ)
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين الجز (كذا) االول وفيه سبعة روس
Վերջ (30բ)
ان كان الجز (كذا) المهمل وجيزًا واضطر لعدم اتاليه ضرورة
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Ա. 1բ-7բ
الراس االول فيما يطلب لصحة وجواز قص الشعر واقتبال الدرجات الكنايسية
Բ. 7բ-11ա
الراس الثاني في وظيفة االكليل االكليريكي
Գ. 11ա-7ա
الراس الثالث في الدرجة بالعموم
Դ. 17բ-24բ
 القسم الثاني في، القسم االول في درجة البواب،الراس الرابع في الدرجات الصغرى بالخصوص
 القسم الرابع في درجة الشمعداني، القسم الثالث في درجة المقسم،درجة القاري
Ե. 24բ-30բ
الراس الخامس في درجة االيبودياكون المقدسة
ՆՇՈՒՄ` Պհպ․ Աբ-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)`
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 135»։
Կազմաստառ Ա՝ «
»։

21
1756
ՔԱՀԱՆԱ ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂ

الخوري نيقوالوس صايغ
ՔԱՀԱՆԱ ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂԻ ԴԻՎԱՆԸ

ديوان الخوري نيقوالوس صايغ
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 71 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում՝ ١-١٤٣, որ է՝ 1բ-71բ)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան ճնշագծերով թուղթ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20.5x15։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
երկսյուն, առնված կարմիր շրջանակի մեջ (16.5x10.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ`
սև, խորագրերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 23։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ)
մուգ կարմիր կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերի եզրերին խոնավության և աղտոտվածության հետքեր, կազմն ու աստառը մաշված, պակասավոր վերջից։
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Նմուշ 13բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տե՛ս բովանդակությունը Հմր 1741 ձեռագրի44։ Դիվանի պակասավոր
)-ով։قافية الميم( օրինակ է, ընդհատվում է
)Սկիզբ (1բ
بسم االب واالبن وروح القدس اله واحد امين وبعد فهذا ديوان االب الفاضل
)Վերջ (71բ
واحال عدل ابيه منه برحمة  -ومحبة عظمت لديه وتعظم
Առաջաբան՝ 1բ
بسم االب واالبن وروح القدس اله واحد امين وبعد فهذا ديوان االب الفاضل والعالم العامل
الصالح الذكر الخورى نيقوالوس صايغ االب العام للرهبان الباسيليين القانونيين المكرمين
المنتسبين الى دير مارى يوحنا الشوير القاطنين فى بالد الدروز
),قافية الثاء( ), 19աقافية التاء( ), 18բقافية الياء( ), 13բ-8բقافية االلف( 1բ-13բ
), 29բقافية الدال( ), 20բ-9բقافية الخاء( ), 20բقافية الحا( ), 19ա-20աقافية الجيم( 19ա
), 46բقافية الضاد( ), 44բ-6աقافية السين( ), 41ա-4բقافية الراء( ), 30ա-40բقافية الذال(
), 56աقافية القاف( ), 51բ-6աقافية الفاء( ), 49ա-51բقافية العين( ), 46բ-9աقافية الطاء()։قافية الميم( ), 64բ-71բقافية الالم( ), 59բ-64աقافية الكاف( 9բ
`)ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 136».

« Կազմաստառ Ա՝
ԳՐՉԱՓՈՐՁ ՝ 1ա, կազմաստառ Ա, Բ՝ խզբզոց, արաբերեն տառեր և բառեր։

Տե՛ս նաև ՄՄ Հմր 2387 և 2388 ձեռագրերը։
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‘ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԶԱԽԵՐ

عبد اهلل زاخر
ՀԱՄԱՌ ԺՈՂՈՎԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

كتاب تفنيد المجمع العنيد
[ԺԸ դար]
ՍՏԱՑՈՂ՝ Նիկոլա իբն Հաննա ալ Խաիիաթ ()نقوال ابن حنا الخياط, Յակուբ
[Հակոբ] Խաիիաթ ()يعقوب خياط։
ԹԵՐԹ՝ 63. չգրված՝ 61ա-3բ։ ՊՐԱԿ` 1+5IV (41), 2III (53), V (63)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20.3x14.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(15.2x9)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝
23։ ԿԱԶՄ՝ բաց դեղին ստվարաթուղթ, մեջքը՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված թուղթ ճնշագծերով, լուսադրոշմներով` եռամահիկ, թագանման պատկեր։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար․ 1ա-7բ էջերի ստորին հատվածներում խոնավության հետքեր։

Նմուշ 41բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Լիբանանցի տպագրիչ, գրող ‘Աբդալլահ Զախերի (1684-1748 թթ.) աշխատությունը, որ պատասխան է 1722 թվականի Կոստանդնուպոլսի հույն
ուղղափառների ժողովի որոշումներին։ Ենթադրվում է, որ բնագիրն ինքնագիր է, քանի որ հետագայի հիշատակարանում նշվում է, որ գիրքը գնվել է
սարկավագ ‘Աբդալլահ Զախերից։
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Այն բաղկացած է 3 գլխից։ Բնագրում ընդգրկված են աշխատության
ամբողջական բովանդակության ցանկը (2բ-5ա), նախաբանը (5բ-6բ) և
առաջին գլուխն իր 17 ենթագլուխներով։
)Սկիզբ (1բ
بسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد فاتحة الكتاب الحمد هلل الذي كفا ايهام الشقاق باالدلة
)Վերջ (60բ
البحث الثاني فى دحض القسم الثاني من الرسالة
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
كتاب تفنيد المجمع العنيد
Ա. 6բ-10ա
الفصل االول فى الفحص عن قولهم فى عنوان الرسالة المذكورة انها مرسلة من المجمع
القسطنطينى المقدس
Բ. 10ա-2ա՝
الفصل الثاني فى االخذ فى دحض الرسالة المذكورة واوالً فى دحض انكارهم كون بطرس هامة
الرسل االطهار وان المسيح اقامه رئيساً عاماً على المسكونة باسرها
Գ. 12ա-4ա
الفصل الثالث فى دحض قولهم ان جميع الرسل مساوون بطرس بكافة المواهب والنعم الممنوحة
من المسيح
Դ. 14ա-5բ
الفصل الرابع في دحض قولهم انه كذب ظاهر القول بان بطرس وحده كان االسقف العام
المسكوني وايضاً قولهم انه ليس لخلفايه سلطان مطلق للحل والربط
Ե. 15բ-6բ
الفصل الخامس في بيان عدم مناقضة ما اوردوه من شهادات االبا القديسين لما يصف به
الرومانيون بطرس من الصفات الدالة على تفضله بالرياسة والسلطان على كافة الرسل
Զ. 16բ-9բ
الفصل السادس فى دحض قولهم ان المفاتيح لم تعط لبطرس بوجه الخصوص بل لجميع الرسل
على حد سوي وانها انما يراد بها قوة سلطان الحل والربط التى بها تحل الخطاه التايبون من
خطاياهم
Է. 19բ-22բ
الفصل السابع في دحض قولهم ان المسيح لم يبن بيعته على بطرس بوجه الخصوص ولم يدع
بطرس صخرة بل ايمانه الذي اعترف به
Ը. 23ա-6բ
الفصل الثامن في دحض انكارهم تفويض المسيح الرعاية المطلقة لبطرس وحده بقوله له ارع
خرافي ارع نعاجي
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Թ. 26բ-9բ
الفصل التاسع في دحض قولهم ان السيد المسيح قد نهى تالميده (كذا) عن هذا التقدم و التراس
موضحاً ان هذا مما يخص االمم وال يجب ان يكون فى تالميده
Ժ. 29բ-33ա
الفصل العاشر في دحض قولهم ان المسيح بقوله لبطرس انا طلبت من اجلك ليال [لئال] ينقص
ايمانك .اراد اال ينقص من الكنيسة ذلك االعتراف الذي اعترف به بطرس .وبقوله له ثبت اخوتك
انما اراد ان يزيل عنهم الشك الذي لحقهم ونكرانه ال ان يكون له عليهم سلطان ماء
ԺԱ. 33բ-9ա
الفصل الحادي عشر في دحض قولهم انه يتضح من اعمال الرسل ان المغبوط بطرس لم يكن له
سلطان او سيادة ما على بقية الرسل سوي تقدمه في الجلسة والكرامة ال غير فيما بينهم
ԺԲ. 39բ-41բ
الفصل الثانى عشر في دحض قولهم على اإلطالق ان الالتينيين يقولون ان بطرس كان يعلو
على كل سلطة عالمية ولذلك كان يجب لنايبه ان يكون هكذا وفى بيان ما يجب ان يفهم بذلك
ԺԳ. 41բ-3բ
الفصل الثالث عشر في دحض افتراهم على الحبر الروماني بان كل الذين يخضعون له يدعونه
الهاً ارضياً ويلزمون الناس كرهاً ان يعبدوا انساناً
ԺԴ. 44ա-6բ
الفصل الرابع عشر في دحض افتراهم الزايد عن الحقيقة بقولهم ان الالتينيين فى االعتراف
يلزمون المعترفين ان يومنوا بالبابا وانهم اذا امنوا بالبابا تغفر لهم خطاياهم ولذلك يتساهلون
معهم في كل شي الجل غرضهم هذا
ԺԵ. 46բ-52բ
الفصل الخامس عشر في دحض قولهم انه كذب محض قول الالتينيين ان البابا ال يسقط في ارتقة
اصالً وان كثيرين من الباباوات سقطوا في ارتقات كثيره
ԺԶ. 52բ-6ա
الفصل السادس عشر في دحض قولهم انه ال دليل على ان البابا يعلو على المجمع .بل ان جميع
المتقدمين من روسا (كذا) كهنة رومية القديمة كانوا يخضعون الوامر المجامع المقدسة وقوانينها
كما خضع بطرس نفسه للمجمع اذا ارسله الى السامرة
ԺԷ. 56ա-60ա
الفصل السابع عشر في دحض قولهم ان الكرسي الروماني قدم لسبب ان المغبوط بطرس سفك
دمه في رومية كما يقول الالتينيون فبالحري يجب ان يكون هذا االكرام والتقدم لكرسي اورشليم
التي فيها سفك الدم السيدي ثم قولهم ان الكرسي الروماني قدم الجل كرامة الملك الذي كان هناك.
كما قدم اخيراً الكرسي القسطنطيني لهذا السبب وغير ذلك من الهذيانات الباطلة
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ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
1ա (ստացողի)
وقد نقل بطريق الشراء الشرعي الى ناقلها يعقوب خياط
قد اشترى هذا الكتاب من ماله لنفسه من الشماس عبد اهلل زاخر نقوال ابن حنا الخياط من المزاد
١٢ الذي صار عند ورا (كذا) العمارة بحلب بثمن
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 1ա (բոլորշի, սև թանաքով)` « من رام بان يوثر كالمه فى االرتقة
يجب عليه اوالً وبدءا بان يكون بالمسيح قويماً الختم.» [Նա, ով իր խոսքով ուզում է ազդել հերետիկոսների վրա, նախ և առաջ պետք է ճշմարտացիորեն հավատա
Քրիստոսին]։
Ծնթ․ Կնքադրոշմի կենտրոնում` խաչ, չորս անկյուններում` «»معلم التوبة ابن العذراء
գրությունը։

2ա (ձվածիր, սև թանաքով)՝ « المكتبة الحلبية لنعوم الحايكN.H» [Նա‘ում
Հայիքի հալեպյան գրադարան N.H].
ՆՇՈՒՄ` կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)`
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 137»։
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ՉՈՐՍ ԱՎԵՏԱՐԱՆՆԵՐԸ

االناجيل االربعة
1700 թ.
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ԳՐԻՉ՝ Ջիրջիս ( )جرجس։
ՍՏԱՑՈՂ՝ քահանա Նասրալլահ ()قسيس نصراهلل։
ԹԵՐԹ՝ 142. չգրված՝ 1ա։ ՊՐԱԿ՝ IV (8), 13V (138), II (142)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15x10։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (12.7x8)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը, կետերը, լուսանցակողերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։
ՏՈՂ՝ 19։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագույն կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը՝ դրոշմազարդ դեղնականաչավուն թուղթ (բուսական)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. 2 և 3 թերթերը պատռված, արտաքին կողմերն ընկած,
141 թերթի ստորին արտաքին անկյունն ընկած։
45

Ամբողջական անունը չի պահպանվել:
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Նմուշ 42ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Սբ. Գրքի 4 Ավետարանները՝ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի, Հովհաննեսի։
`Առաջին երեք Ավետարանների ավարտին կան ասորերեն գրություններ
»ܫܠܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܫܠܝܚܐ ܕܡܠܠ ܥܒܪܐܝܬ ܒܦܠܣܛܝܢܝ« )ա՝ (41բ
[Ավարտվեց Ավետարանն ըստ Մատթեոս Առաքյալի, ով խոսում էր
ܫܠܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ ܕܡܠܠ « )եբրայերեն Պաղեստինում], բ՝ (67ա
» [Ավարտվեց Ավետարանն ըստ Մարկոսի, ովܪܘܡܐܝܬ ܒܪܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ
ܫܠܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܘܣ ܕܡܠܠ « )խոսում էր լատիներեն Հռոմում], գ՝ (108ա
ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
̈
» [Ավարտվեց Ավետարանն ըստ Ղուկասի, ով խոսումܝܘܢܐܝܬ
էր հունարեն Ալեքսանդրիայում]։
)Սկիզբ (1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االه واحد امين نبتدي بعون هلل تعالى وحسن توفيقه نكتب كتاب
االنجيل الطاهر
)Վերջ (141բ
واحدة واحده ظننت ان العالم لم يسعها صحفاً مكتوبه تمت امين
Ա. 1բ-41բ
بشارة يسوع المسيح كما كتب مار متي االنجيلي
Բ. 42ա-67ա
نكتب بشارة االب البطريرك الرسول القديس التلميذ البشير مار مرقص االنجيلي
Գ. 67բ-108ա
نكتب بشارة االب الجيد الفاضل الجليل التلميذ البشير لوقا االنجيلي
Դ. 108բ-41բ
بشارة القديس الجليل الفضيل الفاضل التلميذ الرسول يوحنا ابن زبدي
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
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141բ
[تم نسخ هذا ال] كتاب المبارك على يد احقر عباد اهلل وارذلهم الذي لم [يستحق ان يذكر اس]مه
في هذه االحرف الشريفه الجل كثرت خطاياه ومااثمه \\\ جرجس المرحوم وقد كتبه الى قسيس
47
 للتجسد܀ ܕܝܘ̄ ܒܝܐ١٧٠٠ نصراهلل \\\سنة
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)՝
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 142»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 142բ՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։
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[ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ]

[]مجموع
ԺԸ դար
ԹԵՐԹ՝ 193. չգրված՝ 1ա, 2բ։ ՊՐԱԿ՝ III+1 (7), 9IV (79), IV+1 (88),
6IV (136), 3V (166), 2IV (182), V+1 (193)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․
ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` թագանման պատկեր։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11.5x8։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (7x4)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, լուսանցակողերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 13։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (ոսկի) մուգ կարմիր կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ,
աստառը՝ թուղթ։ Կազմի մեջքին գրություն՝ «52 ,٥٢ رقم.»։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. վերջից պակասավոր. կազմաստառ Ա, Բ` նորոգված։

Նմուշ 4ա
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Հիշատակարանի աջ հատվածը թափված է։
Ասորերենով գրված է՝ ܕܝܘ̄ܢ ܒܝ̄ܐ, այն է՝ հունական օրացույցի 2011 թվականը, որ համապատասխանում է մ.թ. 1699/1700 թվականին։
47
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդգրկում է մի քանի աշխատություններ.
Ա. (3ա) Աղոթք
النّير االكبر ان عظمة جرم الشمس لمدهشة العقول  ...لكى يكون توفيقك لخيرى ولمجدك امين
Բ. (3բ-59ա) Ջիբրաիլ [Գաբրիել] Ջիրմանոս Ֆարհաթ «Համառոտ քննա»խոսություն մտային աղոթքի ուսուցման շուրջ
جبرائيل جرمانوس فرحات  -رسالة وجيزة في تعليم الصلوة العقلية
Հեղինակն է մարոնի հոգևորական, հայտնի բանաստեղծ, Հալեպի
Մարոնի համայնքի եպիսկոպոս Ջիրմանոս Ֆարհաթը (1670-1732 թթ.)։
)Սկիզբ (3բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد وبعد فهذه رسالة وجيزة فى تعليم الصلوة العقلية
)Վերջ (59ա
اعط شكراً هلل الذى رحمته ورافته الى جيل االجيال
Առաջաբան՝ 3բ
فهذه رسالة وجيزة في تعلم الصلوة العقلية جمعها الحقير من الكهنة جبرائيل فرحات الراهب
اللبناني واجتناها من رياض كتب رياضات االبا القديسين االفاضل .واستقاها من حياض علماء
الكنيسة الجامعة الرسولية …
I. (4ա-20բ) Աղոթքներ՝ քաղված տարբեր աշխատություններից
ա. 4աբ
القسم االول فى تعريف الصلوة العقلية وفايدتها واستعمالها
բ. 4բ-6ա
القسم الثاني فى موضوع التامل
գ. 6ա-7բ
القسم الثالث فى يبوسة القلب تشتيت الفكر وقت التامل
դ. 7բ-8բ
القسم الرابع فى التهيى الى الصلوة العقلية
ե. 8բ-20բ
القسم الخامس فى اجزاء الصلوة العقلية
II. (20բ-59ա) Քրիստոնյայի համար անհրաժեշտ տասը մտորումներ
(բովանդակության ցանկ՝ 20բ-1ա)՝
عشر تامالت الالزمة لكل مسيحى
ա. 21ա-4բ
التامل االول فى التواضع
բ. 24բ-7բ
التامل الثانى فى العفة
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գ. 27բ-31ա
التامل الثالث فى اماتة النفس
դ. 31ա-4ա
التامل الرابع فى الصبر
ե. 34բ-7բ
التامل الخامس فى االحتشام
զ. 37բ-40բ
التامل السادس فى الصلوة العقلية
է. 40բ-4բ
التامل السابع فى السيره الفاتره
ը. 44բ-7բ
التامل الثامن فى الثبات على الخير
թ. 47բ-50բ
التامل التاسع فى ادمان السقوط فى الخطايا المعتاده
ժ. 51ա-9ա
التامل العاشر فى عبادة الملك الحارس الكاملة
)(առանձին թղթի վրա
№ 52՝
الكاهن جبرائيل فرحات الذي كتب هذا الكتاب الصغير ارتحل مع اسرته من حصرون لبنان الى
حلب ترهب سنة  ١٦٩٣وسيم اسقفا سنة ١٧٢٥على ابرشية حلب ذهب الى ايطاليا واسبانيا
وصقلية بحث عن بعض الكتب النادرة ولد سنة  ١٦٧٠وتوفي سنة  .١٧٣٢يُستدل من تجليد هذا
الكتيب المخطوط انه وضع في ايطاليا وجمعت مواضيعه من كتب الرياضات لالباء القديسين
االفاضل التي لم تكن في سوريا ذلك الوقت بدليل ان الخوري بطرس التوالوي الذي جاء ذكره
في كتابه هو من \\\ في اسبانيا لذلك نعتقد بان هذا الكتاب وضع نحو سنة  ١٧٠٠بعد رهبنته
وهو من يده ولم يطبع ومن سبايا سنة  ١٨٦٠وعبارات الحلة بعد االعتراف الموجودة عليه دليل
على انه بقي للرهبنة
Գ. (59բ-64բ) «Հոգիների հայելի» գրքի երկրորդ խրատը
النصيحة الثانية من كتاب مرآة االنفس
Առօրյայում կիրառվող կանոններ, որոնք ներկայացված են 32 առանձին
կետերով.
)Սկիզբ (59բ
انهض كل يوم صباحاً في وقت معين
)Վերջ (64բ
يقتنى هذا السبيل المخلص فعليه الرحمة والسالم
Առաջաբան՝ 59բ
النصيحة الثانية من كتاب مرآة االنفس تتضمن بعضًا من الرووس (كذا) الضرورية لنظام
العيشة وهى عمة مطلقة لكل احد وجملتها عدد  ٣٢راساً
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Դ. (64բ-89ա) Բուտրուս [Պետրոս] Խուրի [ալ Թուլաուի] «Ուղիղ ճանա»պարհ դեպի բարեկեցիկ երանություն
الخوري بطرس̄[التوالوي]  -منهج مستقيم لبغية النعيم
Մարոնի աստվածաբան, փիլիսոփա, գրող Բուտրուս ալ Թուլաուիի
(1655-1745 թթ.) հեղինակած բարոյախրատական աշխատությունն է։
Գրվել է Հալեպ քաղաքում 1706 թվականին։
)Սկիզբ (64բ
اذا اردت االتجاه نحو الكمال الروحانى
)Վերջ (89ա
وكيفما تجد تجازى فتامل واستفيد امين
Առաջաբան՝ 64բ
منهج مستقيم لبغية النعيم تاليف االب الفاضل الجليل والفيلسوف الالهوتي النبيل الخوري بطرس
من طايفة الموارنه وذلك بحلب فى سنة  ١٧٠٦مسيحية
Ե. (89բ-136բ) Ռուֆաիլ Ռահիբ «Մտորումներ աստվածային հատկու»թյունների շուրջ
تأمالت في الصفات االلهية  -روفأيل راهب
Կրոնափիլիսոփայական աշխատություն։ Այն վանական Ռուֆաիլը
) 1782 թվականին թարգմանել է իտալերենից արաբերեն։ Բաղروفأيل راهب(կացած է ներածությունից և ենթավերնագրերով առանձնացված մտորումների շարքերից։
)Սկիզբ (89բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين فاتحة الكتاب هذه تأمالت قليلة جليلة
)Վերջ (136բ
لشئ اال الن احبك االن وكل اوان والى ابد االبدين امين
Առաջաբան՝ 89բ-90ա
فاتحة الكتاب ومقدمة  ...وقد نقلها من االيتاليانية الى العربية لفايدة االنام الوفية روفأيل راهب
(كذا) الراهب المخلص الباسيلى تلميذ مدرسة الروم برومية الكبرى سنة الف وسبعماية واثنين
وثمانين بدير المخلص العامر …
ա. 90բ-7բ
التامل االول ليوم االحد فى ان الخطية تهين اسمه من جهت كونه الخالق
բ. 97բ-103բ
التامل الثاني ليوم االثنين فى ان الخطية تهين اهلل من جهة كونه غير محدود
գ. 103բ-9բ
التامل الثالث ليوم الثالثا فى ان الخطية تهين اهلل المستاهل الحبّ
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դ. 110ա-5ա
التامل الرابع ليوم االربعا فى ان الخطية تهين اهلل من جهت وحدانيته
ե. 115ա-20բ
التامل الخامس ليوم الخميس فى ان الخطية تهين اهلل من جهت كونه القدوس بغير حدّ
զ. 121ա-8բ
التامل السادس ليوم الجمعة فى ان الخطية تهين اهلل من جهت كونه سيد الكل
է. 128բ-36բ
ال اهلل االب
التامل السابع ليوم السبت فى ان الخطية تهين الثالوث االقدس واو ً
Զ. (137ա-93բ) Մաքսիմոս Խուրի ալ Ռահիբ ալ Կանունի ալ Հալաբի
»«Յոթ մտորումներ
سبعة تأمالت  -الخوري مكسيموس الراهب القانوني الحلبي
Կրոնափիլիսոփայական աշխատություն, որի հեղինակն է ԺԸ դարի
Հալեպի կանոնիկոսների միաբանության անդամ վանական Մաքսիմոսը։
)Սկիզբ (137ա
هذه سبعة تامالت تختص بافتقاد قوى االنسان الباطنه وانتقادها وتهذيبها
)Վերջ (193բ
وابليس ان تحاربه .والشهوة بان تقهرها
Առաջաբան՝ 137ա
هذه سبعة تأمالت تختص بافتقاد قوى االنسان الباطنه وانتقادها وتهذيبها تاليف الخورى
مكسيموس الراهب القانونى الحلبى
ա. 137ա-41բ
التامل االول فى تجديد الباطن وتنظيفه من اوساخ االّالم
բ. 141բ-7բ
التامل الثانى فى ايضاح قباحة الباطن واالمه وتجديده بالحيوة الروحية ثانية بعد موته بالخطية
գ. 147բ-55ա
التامل الثالث فى بنيان الباطن وتجديده بالنعمة االلهية وفى الشجاعة
դ. 155ա-61բ
التامل الرابع فى استقامة الضمير والطهارة العقلية
ե. 161բ-7բ
التامل الخامس فى تنقية الباطن من االدناس والشهوات واضالحه
զ. 168ա-75ա
التامل السادس فى موت الطبيعة االدمية بالخطية وحياتها باتحادها بالطبيعة االلهية
է. 175բ-93բ
التامل السابع فى استنهاض النيّة وتجديدها بعزم عامل
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ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. (աղոթք, այլ ձեռք)՝
1բ-2ա
 من قبل الخطايا التى... ربنا والهنا يسوع المسيح الذى اعطى هذه الوصية لرسله وتالميذه
اعترفت بها بل اذهب بسالم
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)`
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 143»։

25
1765
ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ

ي وحنا الدمشقي
[ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ]

[]مجموع
[ԺԹ դար]
ԳՐԻՉ՝ Հանանիա իբն Հաննա ալ Հոմսի ()حنانيا بن حنا الحمصي։
ԹԵՐԹ՝ 165 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում՝ ١-٢٥٢, որ է՝ 2բ-133ա
և ١-٥٧, որ է՝ 136բ-61բ). չգրված՝ 1ա-2ա, 134ա-5բ, 162ա-5ա։ ՊՐԱԿ՝
1+V (11), 2V (31), VI (43), V (53), VI (65), IV (73), VI (85), 7V (155),
IV+2 (165)։ ՆՅՈՒԹ՝ ճնշատողերով թուղթ․ ճնշադրոշմով՝ «»اثر جديد عهد همايون։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.5x18։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (19x14)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագերը, կետադրությունը, նշումները, բերված մեջբերումները, լուսանցակողերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 23։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սև
կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա սկզ., չգրված
թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ գործվածք, 2 հատ (կանաչ, սպիտակ)։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. ցեցակեր, խոնավություն տեսած, կազմը մաշված,
ստորին հատվածն ընկած։

Նմուշ 8ա
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
) [Հովيوحنا الدمشقي( Բնագիրը բաղկացած է Յուհաննա ալ Դիմաշկիիհան Դամասկացի] 3 աշխատությունից.
Ա. (3ա-89բ) Ճշմարիտ հավատքի մասին
في االمانة القويم رايها
Հովհան Դամասկացու աստվածաբանական աշխատությունը հավատքի մասին48։ 4ա-5ա էջերում տրվում է աշխատության 4 գրքերի և
դրանց բաժինների ցանկը։
)Սկիզբ (3ա
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد الحمد هلل الواحد بجوهر الالهوت الفريد بالذات
والوجود
)Վերջ (89բ
البينا القديس يوحنا القس الدمشقي ويتلوها اربع مقاالت افرات رد على االراتقه (كذا)
Առաջաբան՝ 2բ
تنبيه للكاتب احذر يا من دعيت الى نسخ هذا المولف الشريف  ...الجود الوهاب الذي له السجود
مداء االحقاب امين
ա. 5ա-17բ
الكتاب االول
բ. 17բ-39ա
الكالب الثاني
գ. 39ա-64ա
الكتاب الثالث
դ. 64ա-89բ
الكتاب الرابع

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
2բ
كتاب تاليف االب المغبوط يوحنا القس الدمشقي في االمانه القويم رايها
89բ
تمت المايه ومقالتان البينا القديس يوحنا القس الدمشقي ويتلوها اربع مقاالت افرات رد على
االراتقه (كذا)
Բ. (90ա-133բ) Սբ. Հովհան Դամասկացու հոդվածներ
مقاالت للقديس يوحنا الدمشقي
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48

Բովանդակում է Դամասկացու աստվածաբանական հոդվածները՝
հակառակություն նեստորականներին, քննարկումներ սրբապատկերները
քննադատողների և Հակոբիկյան ասորիների դեմ, ինչպես նաև աղոթքներ
հանգուցյալների համար։
Սկիզբ (90ա)
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد البينا البار العظيم يوحنا القس الدمشقى المكنى
ينبوع الذهب
Վերջ (133բ)
الهيوليين مع جميع قديسيك الذين ارضوك منذ الدهر امين
ա. 90ա-8ա
բ. 98ա-108բ
գ. 108բ-10բ
դ. 110բ-25բ
ե. 125բ-33բ

تصنيف االمانة
طعنًا على النسطوريين
فصل من مقالته التى طعن بها على مفندى االيقونات
ردا على مقالة اليعقوبيين
باالمانة وفى كيف ان القداسات واالحسانات الصايره
من اجلهم تنفعهم بخصوص الراقدين

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
133բ (ստացողի)
١٨٦ من نسخ قانيه الحقير في الرهبان حنانيا بن حنا الحمصي سنة
Գ. (136բ-161բ) Գիրք փիլիսոփայության, տրամաբանության և ճարտասանության49
كتاب في الفلسفة وفي المنطق وفي علم الكالم
Բնագիրը բաղկացած է 53 գլխից, որոնք կրոնափիլիսոփայական, տրամաբանական, ճարտասանական բովանդակության են։ 136բ-7ա էջերին՝
աշխատության գլուխների ցանկը։
Սկիզբ (136բ)
بسم اهلل الواحد االبدي االزلي وبه نستعين كتاب فى الفلسفة وفى المنطق وفى علم الكالم ليوحنا
القس الدمشقى
Վերջ (161բ)
 ويدل حيناً على العرض.الشخص يدل حيناُ على القديم ان يكون موجودًا

49

Աշխատությունը հայտնի է «Դիալեկտիկա» անունով։ Տե՛ս Հովհան Դամասկացի, Դիալեկտիկա, աշխ.՝ Գ. Մուրադյանի, (Հայերեն թարգմանված երկեր), հատոր Ա, Երևան, 2019։
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ա. 137բ-8ա
الباب االول فى الوجود من الجوهر والعرض
բ. 138ա-40ա
الباب الثانى فى جنس اعم االجناس التى تتلوه وفى نوع اخص االنواع التى تعلوه وفى االشيا
التى يتلو بعضها بعضاً
գ. 140ա
الباب الثالث فيما يحتجز ان يكون متجزياً
դ. 140աբ
الباب الرابع فى ان الجوهر هو جنس اعم االجناس ينقسم جسم وخايب من جسم
ե. 140բ
الباب الخامس فى الفصل وعلى الجهة
զ. 140բ-1ա
الباب السادس فى العرض
է. 141աբ
الباب السابع فى الخاصة
ը. 141բ-2ա
الباب الثامن فى المقوالت
թ. 142ա
الباب التاسع فى مقولة المشترك فى االسم والحد وفى الذى اسمه واحد وحده غير واحد
ժ. 142աբ
الباب العاشر فى مقولة ما هو وفى مقولة اى شى (كذا)
ժա. 142բ
الباب الحادى عشر فى الشخص وفى ذى الشخص وفي الخايب من الشخص
ժբ. 142բ-3ա
الباب الثانى عشر فى الجوهر والطبيعة والصوره والممتنع ان يحتزى والوجه والشخص
ժգ. 143ա-4ա
الباب الثالث عشر فى القسمة
ժդ. 144ա
الباب الرابع عشر فى االول بالطبع
ժե. 144աբ
الباب الخامس عشر فى الحد
ժզ. 144բ
الباب السادس عشر فى االشيا التى اسمها واحد وحدها غير واحد
ժէ. 144բ-5ա
الباب السابع عشر فى االشيا (كذا) المشتركه فى االسم والحد
ժը. 145ա
الباب الثامن عشر فى االشيا الكثيرة االسما
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ժթ. 145ա
الباب التاسع عشر فى االشيا المتباينة والمختلفة االسما
ի. 145ա
الباب العشرون فى االشيا المشتقة اسماوها
իա. 145բ
الباب الحادى والعشرون فى العشرة اجناس التى هى اعم االجناس
իբ. 145բ-6ա
الباب الثانى والعشرون فى التى جنسها واحد وفى التى نوعها واحد وفى المختلفه اجناسها
والمختلفه انواعها والمختلفه فى العد
իգ. 146ա
الباب الثالث والعشرون فى الواحد
իդ. 146ա
الباب الرابع والعشرون فى قولنا انه فى شئ
իե. 146աբ
الباب الخامس والعشرون فى الجوهر ايضاً
իզ. 146բ
الباب السادس والعشرون فى الطبيعة
իէ. 146բդ
الباب السابع والعشرون فى الصورة
իը. 146դ-7ա
الباب  ٢٨فى الشخص
իթ. 147ա
الباب التاسع والعشرون فى الوجه
լ. 147աբ
الباب الثالثون فى ذى القنوم والحاصل فى القنوم
լա. 147բ
الباب الحادى والثالثون فى الخايب من الشخص
լբ. 147բ-8ա
الباب  ٣٢فى قسمة الموجود والجوهر
լգ. 148աբ
الباب  ٣٣فى االشيا التى جنسها جنس واحد والتى نوعها نوع واحد وفى التى تتخالف
اجناسها والتى تختلف انواعها وفى التى شخصها شخص واحد والتى متميز فى العدد
լդ. 148բ-50ա
الباب  ٣٤فى الكمية وفى ذى الكمية
լե. 150աբ
الباب  ٢٥فى ذوات االضافه
լզ. 150բ-2ա
الباب  ٣٦فى ذى الكيفيه والكيفيه
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լէ. 152աբ
الباب  ٣٧فى ان يفعل ويفعل به
լը. 152բ-3ա
الباب  ٣٨فى وضع الحال
լթ. 153ա
الباب  ٣٩فى مقولة اين
խ. 153ա
الباب  ٤٠فى مقوله متى
խա. 153ա
الباب  ٤١فى مقوله يحوى له
խբ. 153ա-4ա
الباب  ٤٢فى المتقابالت
խգ. 154աբ
الباب  ٤٣فى الملكه والعدم
խդ. 154բ-5ա
الباب  ٤٤فى المتقدم والمتاخر
խե. 155ա
الباب  ٤٥فى معاً
խզ. 155աբ
الباب  ٤٦فى الحركه
խէ. 155բ-6ա
الباب  ٤٧فى مقولة له ويحوى
խը. 156ա
الباب  ٤٨فى الحكم جازم وفى االيجاب وفى السلب
խթ. 156ա-8ա
الباب  ٤٩فى الحد والمقدمة والقياس
ծ. 158ա-9ա
الباب  ٥٠فى ان حدود الفلسفة هى ستة
ծա. 159աբ
الباب  ٥١فى االتحاد القنومى ايضاً
ծբ. 159բ-60բ
الباب الثانى والخمسون فى مقالة اخرى
ծգ. 160բ-1բ
الباب الثالث والخمسون بيان وجيز لكل صنف من االصناف المذكوره
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ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
161բ (ստացողի)
قد انتقل هذا الكتاب الخواجه فضلو ابو حلقه الدمشقى الشريف الى ملك ولدنا الروحى كاتبه الخورى
١٨٩٤  حزيران سنة١٨ حنانيا الحمصى اهلل يهنيه فيه تحريراً فى
165բ
 على احد الدراويش... تطهير الزهره جبر وعقاب

ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա-ին փակցված թուղթ (սև թանաքով, տպագիր)՝
«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ 145»։
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1961
[ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ]

[]مقاالت في الالهوت
[1840 թվականից առաջ]
ՍՏԱՑՈՂ՝ Միխաիլ [Միքայել] Հաննա Խուրի ()ميخايل حنا خوري։
ԹԵՐԹ՝ 148։ ՊՐԱԿ՝ III (6), IV (14), III+1 (21), 14IV (133), 2III (145),
II-1 (148)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` թագանման պատկեր։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 19x15։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (14.5x8.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը,
կետադրությունը, լուսանցակողերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սև կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` ճնշագծերով թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. պակասավոր սկզբից, միջից և վերջից, կազմը
մաշված, վերին ու ստորին հատվածներն ընկած, թերթերի մեծ մասը մեջքից
առանձնացած։

Նմուշ 13բ

94

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատությունն ընդգրկում է 13 ենթագլուխ, որոնք աստվածաբանական
քննարկումներ են, այդ թվում՝ Քրիստոսի ծննդյան, անվան, թլպատման,
մկրտության, հարության, սբ. Հոգու հավիտենականության, սակավախոսության և այլ թեմաների շուրջ։
)Սկիզբ (1ա
يوجد لها عالج سوى اصطناع الفضايل االلهيه
)Վերջ (148բ
ثقبتا وسمرتا في خشبة ،الجل رجليك
Ա. 1ա-13բ
الميمر االول في الميالد
Բ. 13բ-8բ
الميمر الثاني على سر ختانة يسوع
Գ. 18բ-26ա
الميمر الثالث على اسم يسوع
Դ. 26ա-35բ
الميمر الرابع على سجود المجوس وظهور ربنا لالمم
Ե. 35բ-45ա
الميمر الخامس على معمودية يسوع المسيح واصطباغه بالماء
)Զ. 45աբ (պակասավոր վերջից
الميمر السادس على تجلي ربنا على جبل طابور
)Է. 46ա-68ա (պակասավոր սկզբից
]الميمر السابع[ في االم
Ը. 68ա-80ա
الميمر الثامن على قيامة ربنا يسوع المسيح من بين االموات
Թ. 80ա-6բ
الميمر التاسع على صعود سيدنا يسوع المسيح الى السماء بالجسد
Ժ. 86բ-102բ
الميمر العاشر على سر حلول روح القدس على تالميد في عيد العنصره
ԺԱ. 102բ-18ա
الميمر الحادي عشر على الثالوث المقدس االله الواحد
)ԺԲ. 118ա-37բ (պակասավոր վերջից
الميمر الثاني عشر على سر جسد الرب المقدس ودمه الكريم في القربان الطاهر
)ԺԳ. 138ա-48բ (պակասավոր սկզբից և վերջից
الميمر على السكوت
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ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
148բ (ստացողի)
١٨٤٠ دخل بملك العبد الحقير ميخايل حنا خوري سنة
Կազմաստառ Բ (ստացողի)
قد دخل بملك احقرعبيد اهلل مخايل ولد حنا خوري من طايفة الروم الكاثوليكين (كذا) الحلبي
١٨٦٠ وطناً والنصاري ملة في العاشر من شهر ادار غربي سنة
قد دخل بملك حنا مخاييل خوري
هذا كتاب جرجي ابن خواجى الياس سلمه اهلل تعالى امين





ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմաստառ Ա՝ արաբերեն բառեր։

27
1976
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՍԱՖՐՈՆԻՈՍ

القديس صفرونيوس البطريرك
ԱԼ ԱՖՇԻՆ [ԱՂՈԹՔՆԵՐ]

االفشين
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 167։ ՊՐԱԿ՝ 1, III (7), III (13), V (23), II (26), V (36), III (42),
15IV (164), II-1 (167)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` լատինատառ «D \\\»։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 7.5x5.1։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (5.5x2.7)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը՝ կարմիր,
լուսանցակողերը՝ կարմիր կետեր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 8։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. պակասավոր սկզբից, միջից և վերջից, որոշ թերթեր
մեջքից առանձնացած (1աբ, 165աբ), որոշ թերթեր միջից ընկած, պատռված
(37աբ), կազմը մաշված։

Նմուշ 7բ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՈՒՆ
Հույն ուղղափառ եկեղեցու Երուսաղեմի պատրիարք Սաֆրոնիոսի
(560-638 թթ.) հեղինակած աղոթքներ, շարականներ։
)Սկիզբ (1ա
ايضا وهم من بدك مقصيون جعلونى فى جب اسفل السافلين فى الظلمة وظالل الموت
)Վերջ (167բ
افرحى يا برجا للكنيسه ال يتزعزع افرحى يا سورا
صلوة السحر
طروباريات الجمعة األناشيد
تسبيح الثالوثيات
الباكرية
الساعة االولى
قانون يسوع
صلوة الغروب
ليلة الجمعة
صلوة النوم
االكانيستون

Ա. 1ա-18ա
Բ. 18բ-32բ
Գ. 32բ-60բ
Դ. 60բ-70ա
Ե. 70բ-7բ
Զ. 78ա-102բ
Է. 103ա-19ա
Ը. 119բ-24ա
Թ. 124բ-38ա
Ժ. 138բ-65բ

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
116ա
تم هذا االفشين للقديس صفرونيوس بطريرك اورشليم
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Բ՝
ادم  ٧٣٦٠المسيح  ١٨٥٢كبيس
قاعدة القمر  ٢٠بارامون الميالد
االثنين النيحه  ٤١التريودى
 ٢٠كانون اللحن االوتينا ١
مرفع اللحم  ٣سباط [شباط] البشاره
الثلثا الكبيرة الصوم سوا
الفصح  ٣٠ادار [اذار] صوم
الرسل  ٣٤عيدهم االحد.
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28
1977
[ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՄԱՐՈՆԻԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՄԱՍԻՆ]

[]فصول عن الكنيسة المارونية
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 70։ ՊՐԱԿ՝ 7V (70)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմներով՝ թագանման պատկեր, լատիատառ «ORIGINAL
PALET MILL»։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 27.5x21.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (22x17)։
ԳԻՐ՝ նասխ։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 24։ ԿԱԶՄ՝
շագանակագույն մոմլաթ, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` դեղնավուն
թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված դեղնավուն թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. նորոգված, պակասավոր սկզբից և վերջից։

Նմուշ 7ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մարոնիների մասին վկայություններ՝ հավաքված Վատիկանի գրադարանում պահվող արաբերեն և ասորերեն տարբեր ձեռագրերից։ Փոքրիկ ծանոթագրությամբ անդրադարձ է կատարվում նաև Քաղկեդոնի ժողովի վերաբերյալ հայերի ունեցած դիրքորոշմանը (7բ)։
Գրիչը նշում է, որ այս օրինակն ընդօրինակվել է մի հին բնագրից, որը
պահվում է Վատիկանում։ Բնագրի որոշ հատվածներ լատիներեն մեջբերումներով են` 9բ, 10աբ, 11ա, 13բ, 14ա, 16բ, 28ա, 40ա, 42ա, 46աբ, 47բ,
48ա, 51բ, 60բ, 61ա, 63բ-4բ, 65բ, 66ա, 69ա-70ա։
Խորագրերի համար նախատեսված հատվածները երբեմն չեն լրացվել։
Կան ծանոթագրություններ տողատակերում` 7բ, 9բ, 11ա, 12աբ, 13ա,
14աբ, 18աբ, 22աբ, 23բ, 24աբ, 25բ, 26աբ, 29ա-32ա, 33աբ, 36ա, 37ա,
38բ, 42ա, 43ա, 46բ, 47բ-51ա, 52ա, 53բ, 54ա, 55ա, 56բ, 63բ։
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Սկիզբ (1ա)
 وتجلى على اطوار القلوب.احمدك يا من احتجب في عالم القدس عن عقول االنام
Վերջ (70բ)
كما كان سعيد بن بطريق يعتقدون بالطبيعتين بل كان يود لو قال انهم يعتقدون بطبيعة واحدة مثل
ՆՇՈՒՄ` 1ա (սև թանաքով)՝ «Դամասկոս 26/2/1978 Նվեր Հայաստանի
Մատենադարանին Գրիգոր Գէորգի Բարսեղեանէ»։

29
1996
[ԱՂՈԹԱԳԻՐՔ]

[]كتاب صلوات
[ԺԸ դար]
ԹԵՐԹ՝ 74. չգրված՝ 1ա, 2բ-4ա։ ՊՐԱԿ՝ III-2 (4), 4IV (36), V (46), III (52),
2IV (68), IV-1 (75)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով,
լուսադրոշմով` թագանման պատկեր։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13.5x10։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
միասյուն (11x6.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 18։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ,
աստառը՝ թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ թերթերին խոնավության հետքեր, 1ա-4բ, 69ա-74բ թերթերը
ցեցակեր, գրադաշտը վնասված (վերին ներքին անկյունները թափված),
կազմի կաշին մաշված, մեջքի վերին և ստորին մասերը մաշված։

Նմուշ 9ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մեկնություններ 10 պատվիրանների, 7 մահացու մեղքերի, ինչպես նաև
քահանաների, վանականների, բժիշկների մասնագիտական գործունեության
և առաքինությունների վերաբերյալ։
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Կան նաև հատվածներ Ավետարաններից, առաքյալների թղթերից,
աղոթքներ, որ կատարվում են ամուսնալուծված կնոջ, մոր, զավակի, հղի կնոջ,
քահանայի, մահամերձի, հանգուցյալի հոգու հանգստության, Մարիամ
Աստվածածնի համար և այլն։
)Սկիզբ (5ա
فحص الضمير ايضاح مفيد في فحص ال\\\ الخطايا المضادة العشر وصايا
)Վերջ (68բ
شانك واكرامك وال ادع احداً من اهلى وتوابعى ان يفعل ما يخالف رضاك امين
Ա. 5ա-32ա
فحص الضمير
Բ. 32բ-3բ
صورة صلوات والحلة لمنح الغفران الكامل الجل المنازعين
Գ. 33բ-7ա
صلوات يتلوها الكاهن على المراه المطلقه المتعسره والدتها
Դ. 37բ-8ա
صلوة على باب الوالدة
Ե. 38ա
صلوة على الطفل
Զ. 38ա
صلوة على الماء
Է. 38բ
صلوة على الصليب
Ը. 39ա-40ա
صلوات يتلوها الكاهن على المراة النفسا [الحامل]
Թ. 40ա-1բ
رتبة دخول المراة للكنيسة بعد والدتها
Ժ. 42ա-6բ
خدمة سر المسحة االخيره للمرضى
ԺԱ. 47ա-52բ
صلوات للمنازعين
ԺԲ. 52բ-4ա
صلوات لميت ما
ԺԳ. 54ա-7ա
صلوات الزمة للكاهن يتلوها وقت الضروره
ԺԴ. 57բ-60ա
تبريك رتبة  -عمل الما المبارك على عادة كنيسة رومية الكبرى
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ԺԵ. 60աբ
قانون النور الذى يندره العابدين هلل
ԺԶ. 61ա-2ա
نكتب بعض رسايل تقرى فى حين االحتياج اليها
ԺԷ. 62ա-4ա
بعض اناجيل تقرى فى حين االحتياج اليها
ԺԸ. 64բ-6բ
رتبة اشتراك ثوب السيده
ԺԹ. 67ա-8բ
طلب االشتراك فى اخوية المسبحة الوردية من الكاهن الذى له سلطان على ذلك
ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.
Ա․ (Աղոթքներ)
ա. 1բ-2ա
معونتنا باسم الرب الذي جمع \\\ يارب استمع صالتنا وليصل اليك \\\ الرب معكم ومع روحك
… بسم االب واالبن والروح القدس ويرئس عليه منا مباركا
բ. 69ա
الوصية الالزمة لمن هو في المرض وغيره … وان كان تسبب ضرر من هذه المقارنة
والمعارضة يلزمه تعويضها
Բ․ (74բ-70ա) Կարգ հիվանդացը կամ Վերջին օծումը հայերենով՝
Սկիզբ` «(պատարագ) \\\ հիվանդն. որ է մինն իյ \\\»
Վերջ` «օգնութիւնն Աստուծոյ միշտ եղիցի ընդմիշտ ամէն»)50։
ՆՇՈՒՄ (կապույտ թանաքով) 69բ՝
«Միհրան Մինասեանէն».
 رقم الدار, شارع الفرزدق,«عزيزية
.» سوريا,حلب

50

Նախկինում Կարգ հիվանդացը և Վերջին օծումը զուգակցված են եղել։ Հետագա դարերում Հայ առաքելական եկեղեցին Վերջին օծումը միացրել է Առաջին օծմանը` Դրոշմին և
դարձրել մեկ անգամ կատարվող խորհուրդ։ Երբ մկրտվելիս դրոշմվում են մեր զգայարանները՝ աչքերը, ականջները, քիթը, բերանը, ձեռքերն ու ոտքերը, դրանով կատարվում է հենց
Վերջին օծման խորհուրդը։ Իսկ Կարգ հիվանդացը հոգևորականների կողմից շարունակաբար կատարվող արարողություն է, որի նպատակն է հավատի քննությամբ, խոստովանությամբ և մեղքերի արձակումով ապաքինում պարգևել հիվանդին։
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30
1997
ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ

انجيل متى
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 65. չգրված՝ 63ա-65ա։ ՊՐԱԿ՝ 1+IV (9), IV (17), IV (25), IV (33),
IV (41), IV (49), IV+1 (58), II (62), 1+I (65)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ.
ճնշագծերով, լուսագծերով։ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 10.5x7.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(8.5x4.5), առնված բաղադրյալ կարմիր շրջանակի մեջ։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 13։ ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով և
ճնշադրոշմով շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝
ճնշաթուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. կազմը մաշված, պակասավոր սկզբից և վերջից։

Նմուշ 19բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մատթեոսի Ավետարանի գլուխ Դ։16-ԻԶ։33.
Սկիզբ (1ա)
نوراً عظيماً وللجالسين في كورة ظالل الموت
Վերջ (62բ)
فاجاب بطرس وقال له لو شك جميعهم فيك لم اشك
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ․ Աա (սև թանաքով)՝ «Photo Haig Rue Tilel Alep Syria»։
65բ (սև թանաքով)՝ «Նուէր Մատենադարանին Տէր եւ Տիկին
Հրաչ Աւետիսեան 1978 Հալէպ»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 63բ՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։
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31
2082
[ՎԱՐՔ ԹԵՈԴՈՐԱ ԿԱՅՍՐՈՒՀՈԻ]

[]سيرة االمبراطورة ثيودورا
1872 թ.
ԳՐԻՉ և ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Իլիաս Դահիր ()انطون الياس ضاهر։
ԹԵՐԹ՝ 50 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ١-٩٦, որ է` 2բ-50ա),
չգրված՝ 1ա-2ա։ ՊՐԱԿ` IV (8), V (18), IV (26), VI (38), IV (46)+4 (50)։
ՆՅՈՒԹ՝ ճնշագիծ թուղթ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21.5x18։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(16.5x11.5)։ ԳԻՐ՝ նասխ։ ԹԱՆԱՔ` սև, կարևոր նշումները` մանուշակագույն։
ՏՈՂ՝ 13։ ԿԱԶՄ՝ մարմարանման թուղթ, մեջքը` բաց շագանակագույն մոմլաթ,
միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. կազմը մաշված, մեջքը նորոգված։

Նմուշ 2բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բովանդակում է Բյուզանդիայի կայսր Հուստինիանոս Ա-ի
կնոջ՝ Թեոդորա կայսրուհու վարքը։
Սկիզբ (2բ)
 للمسيح٤٩٧ ان تيودورة قد ولدت في القسطنطينية سنة
Վերջ (50ա)
وهو عين صباح الليل المتقدم العاهلة تيودورة ماتت فانيه
ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
50ա
 وكان استخراجها باوائل الشهر ذاته من١٨٧٢  سنة١ ك٢٦ تمت نسوخة من مستخرجها في
السنة المذكورة متولى انطون بيد الياس ضاهر
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ՆՇՈՒՄ՝ 50բ (կապույտ թանաքով)՝ «Մաշտոցի անվան Մատենադարանին նվիրեց հալեպահայ կազմարար Հովհաննես Բասմաճյանը 1984 թ.
նոյեմբերին։ Ստացող և Հալեպից Երևան բերող՝ Վարդան Գրիգորյան»։

32
2083
[ՋԻՐՄԱՆՈՍ ՖԱՐՀԱԹԻ ԴԻՎԱՆԸ]

[]ديوان جرمانوس فرحات
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 146։ ՊՐԱԿ` IV (8), II (12), VI (24), II (28), VI (40), III (46),
12IV (142), II (146)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20.5x14.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն (14.5x9.2)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, կարևոր բառերի մեկնաբանությունները, վերնագրերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 17։ ԿԱԶՄ՝ սև մոմլաթ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. նորոգված, պակասավոր սկզբից։

Նմուշ 32ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ջիրմանոս Ֆարհաթի (1670-1732 թթ.) հայտնի Դիվան-ը՝ հանգավերջի
տառերի այբբենական հաջորդականությամբ։ Բանաստեղծությունների ժողովածուն բովանդակում է ներբողական և բարոյախրատական կասիդներ։
Սկիզբ (1ա)
 لكن باسك ادراء- درا [العدو] بباسه
Վերջ (146ա)
 حمدا يدوم موبدا امينا- والحمد هلل بما اوتينا
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قافية ( ), 27բ-8բقافية التاء( ), 21ա-7բقافية الباء( ], 8բ-21աقافية االلف[ 1ա-8բ
(, 39բ-47աقافية الخاء) ), 38բ-9բقافية الحاء( ), 30բ-8աقافية الجيم( ), 29ա-30բالثاء
), 63բقافية الزاي( ), 62ա-3աقافية الراء( ), 48բ-62աقافية الذال( ), 47բ-8բقافية الدال(قافية ( ), 72բ-4աقافيو الصاد( ), 71բ-2աقافية الشين( ), 69բ-71աقافية السين( 9ա
), 87ա-8աقافية العين( ), 77ա-86բقافية الظاء( ), 76բ-7աقافية الطاء( ), 74ա-6աالضاد
),قافية الكاف( ), 96ա-100բقافية القاف( ), 90ա-6աقافية الفاء( ), 88բ-90աقافية الغين(
), 132բ-3բقافية النون( ), 123ա-32աقافية الميم( ), 112բ-23աكافية الالم( 101ա-12ա
)։قافية الياء( ), 139ա-46աقافية الالء( ), 135բ-9աقافية الواو( ), 134ա-5բقافية الهاء(
Բովանդակում է նաև երկու բանաստեղծություններ՝ նվիրված Մկրտիչ
ալ Քասիհ ալ Արմանիին51՝
68աբ
وقال ايضا حمدا هلل يمدح صديقا له فى حلب اسمه مكرديج االرمنى وقد ارسلها اليه من دمشق
جواب رسالة سنة الف وسبعماية وتسع عشرة من بحر الهزج ١٢
143բ-4ա
وقال ايضا من حمد هللا يمدح صديقا له اسمه مكرديج الكسيح االرمني وكان قد الف كتابا جليال
حل في (كذا) مشكالت االنجيل وبعث اليه هدية له فانشد فيه هذه االبيات بطرابلس سنة الف
وسبعماية وعشرين من بحر الوافر ( ٢۴كذا)
ՆՇՈՒՄ՝ 146ա (կապույտ թանաքով)՝ «Մաշտոցի անվան Մատենադարանին նվիրեց հալեպահայ կազմարար Հովհաննես Բասմաճյան 1984 թ.
նոյեմբերին ստացող և Երևան բերող՝ Վարդան Գրիգորյան»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 146բ՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։

33
2092
ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

صلوات روحية
1827, 1865 թթ.
فتح اهلل ولد بطرس ( ԳՐԻՉ` Ֆաթհալլահ վալիդ Բութրոս [Պետրոս] Սամման
)։رزق اهلل نصراهلل سمان( ), Րիզկալլահ Նասրալլահ Սամմանسمان
ԹԵՐԹ՝ 225 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ١-٤٣٤, որ է՝ 1բ-218ա).
չգրված՝ 222բ-5բ։ ՊՐԱԿ` 9+6IV (57), I (59), 20IV (219), II (223), I (225)։
51

ԺԷ դարի հայ կաթոլիկ հոգևորական, գրող, բանաստեղծ և լեզվաբան։ Ստեղծագործել է
արաբերենով։ Ծնվել է Քիլիսում, հետագայում տեղափոխվել է Հալեպ։

105

ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմներով`
լատինատառ «JTTOJ», «GHIGI», «(BA,TA)», նստած մարդու պատկեր`
ձեռքին բույս։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14.5x9.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (10.5x6)։
ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, կարևոր բառերը, կետերն ու վերջակետերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 16։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագույն
կաշի. մեջքը՝ դրոշմազարդ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ դրոշմազարդ
(բուսական) կանաչ թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. թերթերին խոնավության և աղտոտվածության
հետքեր, վերջին էջը պատռված։

Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տարբեր գրքերից հավաքված աղոթքներ՝ ընթերցվող պատարագի, խոստովանանքի, հաղորդության ժամանակ, ինչպես նաև աղոթքներ՝ նվիրված
սբ․ Մարիամ Աստվածածնին, սբ. Հովսեփին, սբ. Պետրոսին, սբ. Պողոսին,
սբ․ Միքայելին, Գաբրիել հրեշտակապետին, սբ. Եղիային, սբ. Նիկողայոսին,
սբ. Լուիսին, սբ. Անտոնիոսին.
Ընդգրկում է նաև սբ. Բոնավենտուրայի հեղինակած հինգ սաղմոսները։
Յուրաքանչյուր սաղմոս սկսվում է Սրբուհի Մարիամի անվան հունարեն
տառերի հաջորդականությամբ, կան նաև աղոթքներ՝ ժանտախտի համաճարակից պաշտպանվելու համար։ Աշխատության ավարտին աղոթքների
ցանկ` 220բ-1բ։
Սկիզբ (1բ)
بسم االب واالبن واالروح القدس االله الواحد نبتدي بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه بكتابة بعض
صلوات روحية
Վերջ (218ա)
مع ابيه وروحه القدوس الى دهر الداهرين امين
106

Առաջաբան՝ 1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد نبتدي بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه بكتابة بعض
صلوات روحية مقتطفات من عدّة كتب روحية يجب على المسيحى تالوتها فى حينها النها
محنوية على اشيا كثيرة مفيده لتدبير الحيوة المسيحيه
صلوة الباكرية وبها طلبة اسم يسوع
صلوة المسا (كذا) وبها طلبة العذرا ومار يوسف
صلوات حضور القداس
صلوة قبل االعتراف
صلوة بعد االعتراف
صلوات قبل التناول
صلوات الشكر بعد التناول
رياضة اخرى قبل التناول
صلوة الشكر بعد تناول السر االلهى
ليتانيات القربان المقدس
افعال قلب يسوع
طلبة قلب يسوع االقدس
صلوة المسبحة الوردية
مزامير القديس بوناونتورا
صلوة الوبا
صلوة للعذرا الجليلة
صلوات قلب مريم العذرا
طابات لقلب مريم البتول
صلوات لمار يوسف
صلوة تجديد مواعيد المعمودية
فصل في تهذيب االمنا
صلوة لنيل فضيلة الطهارة
صلوة اللتماس فضيلة االتضاع
صلوة الكتساب فضيلة الصبر
فصل يتضمن اخص االرشادات لتدبير الحيوة المسيحية
صلوة اكليل سيدتنا مريم العذرا
صلوة الموهبه
صلوة استغاثة باسم يسوع االقدس
ابتهال لسيدنا يسوع المسيح
صلوات القديس مار انطونيوس
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Ա. 1բ-11ա
Բ. 11ա-20բ
Գ. 21ա-7ա
Դ. 27ա-31ա
Ե. 31ա-5ա
Զ. 35բ-50բ
Է. 50բ-74ա
Ը. 74ա-81ա
Թ. 81ա-6բ
Ժ. 87ա-9բ
ԺԱ. 90ա-102բ
ԺԲ. 102բ-6ա
ԺԳ. 106բ-12ա
ԺԴ. 112ա-7ա
ԺԵ. 117բ-20բ
ԺԶ. 121ա-3բ
ԺԷ. 124ա-5ա
ԺԸ. 125բ-9բ
ԺԹ. 130ա-5ա
Ի.135ա-7ա
ԻԱ. 137ա-8բ
ԻԲ. 139ա-40ա
ԻԳ. 140ա-1ա
ԻԴ. 141ա-2բ
ԻԵ. 142բ-7ա
ԻԶ. 147աբ
ԻԷ. 148ա-51ա
ԻԸ. 151աբ
ԻԹ. 151բ-3ա
Լ. 153բ-61ա

طلبة للقديس النبيل مارى انطونيوس
صلوات تقال يوم عيد انتقال العذرا الى السماء
طلبة لشرف سيدتنا مريم العذرا
صلوة للقديس مارى يوسف البتول
طلبة للقديس مارى يوسف البتول
طلبة ميالد سيدتنا مريم العذرا
طلبة بشارة سيدتنا مريم العذرا
طلبة يسوع الحلو مختصه باالالم
طلبة الثالوث االقدس
طلبة الماليكه االطهار
صلوة لمار مخاييل رئيس الماليكة
صلوة لمار جبراييل ريس (كذا) الماليكة
طلبة مار الياس الحى
صلوة مار الياس
طلبة مارى بطرس وبولس
طلبة مار نيقوالوس العجايبى
طلبة جميع القديسين
صلوة جليلة للقديس لويس غنزاغا
ذكر الوداع
صلوات الموتة الصالحة
طلبة الموتة الصالحة
صلوات تتال بالهوا (كذا) االصفر وواجبه تتال كل
يوم ثالث امرار

ԼԱ. 161բ-4ա
ԼԲ. 164ա-6բ
ԼԳ. 166բ-9բ
ԼԴ. 169բ-71ա
ԼԵ. 171բ-3բ
ԼԶ. 173բ-6ա
ԼԷ. 176ա-8բ
ԼԸ. 178բ-80բ
ԼԹ. 180բ-3ա
Խ. 183ա-6բ
ԽԱ. 186բ-7ա
ԽԲ. 187բ-8ա
ԽԳ. 188ա-90բ
ԽԴ. 190բ-1բ
ԽԵ. 191բ-4ա
ԽԶ. 194ա-7ա
ԽԷ. 197բ-203բ
ԽԸ. 204ա-6ա
ԽԹ. 206ա-10բ
Ծ. 210բ-3ա
ԾԱ. 213բ-8ա
)ԾԲ. 218բ-20ա (այլ ձեռք

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
220ա
تمت بيد رزق اهلل نصراهلل سمان في الهوا [الهواء االصفر (الكوليرا)] يحدث في  ١٥اب غ
[غربي] سنة ١٨٦٥
222ա
تمت هذه الشبيه بيد احقر عبيده تعالى فتح اهلل ولد بطرس سمان من طايفة الروم الكاثوليكية
المتمسكه باعتقاد الكنيسه الكاثوليكية الرومانية وكان نجازها فى  ١٥تموز فى وبا سنة ١٨٢٧
فنسال كل من صلى بها ان ال ينسانا فى صالته من الدعا (كذا)

108

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (կապույտ թանաքով)՝ «Ձեռամբ Տքթ. Վարդան Գրիգորեանի,
կը նուիրեմ այս գիրքը Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոց մատենադարանին։
Սիրով Ռուբէն Գ Պարսումեան 10-11-1984»։
Ֆրանսերեն գրություն՝ «Roupeine Barsoumian RUE KEYALIE ALEP
SYRIE»։
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ԺԸ դար

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 272. չգրված՝ 1բ-3ա։ ՊՐԱԿ՝ V (10), 2IV (26), III (32), 8IV (104),
2II (112), 6IV (160), V (170), 12IV (266), III (272)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.5x17։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x11)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, գլխահամարները` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով,
մեջքին 4 դրոշմազարդ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով,
լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ` լաթ (սպիտակ, նարնջի, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 18բ

109

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աստվածաբան, եկեղեցական պատմաբան Կարդինալ Օրսիի (16921761 թթ.) հեղինակած «Եկեղեցական պատմություն» աշխատության Գ
հատորն է, որն իտալերենից արաբերեն է թարգմանել Անտոն Սաբբաղը
)։ Բնագիրը բաղկացած է երեք գրքից։انطون صباغ(
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الثالث من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى يتضمن حوادث الجيل الثالث
استخرجه من اللغة االيطاليانية االب الخورى انطون صباغ بمدينة حلب المحمية
Առաջաբան՝ 3բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين نبتدى بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه بكتابة
المجلد الثالث من التواريخ الكنايسية من تاليف الكردينال اورسى يتضمن حوادث الجيل الثالث قد
استخرجه االب الخورى انطون صباغ من اللغة االيطاليانية الى اللغة العربية بمحروسة حلب
المحمية بكل امعان وتدقيق الكتاب السادس وهو االول من المجلد الثالث
Ա․ (3բ-72ա) Գիրք Զ, որ Գ հատորում առաջինն է
الكتاب السادس وهو االول في المجلد الثالث
فهرس ما ( Բաղկացած է 71 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (3բ-4բ)՝
)։يحتوى عليه هذا الكتاب  ...وكتاب مرسول له من اوريجانوس بخصوص الصاله
)Սկիզբ (4բ
العدد االول -ان اهلل تعالى الذى يآمر امواج البحر
)Վերջ (72ա
ولشرح بعض اقوال صعبة الفهم توجد في المقالة نفسها بخصوص الصالة
Բ․ (72բ-202բ) Հատոր Գ, գիրք Է
الكتاب السابع من المجلد الثالث
الكتاب ( Բաղկացած է 129 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (72բ-4ա)՝
)։السابع من تواريخ الكردينال اورسى  ...شهدا اخرين مختلفين
)Սկիզբ (74բ
عدد - ١ان ما قد لحظه اوريجانوس اذ كتب مولفه
)Վերջ (202բ
شرف قبرهما القديس داماسوس باشعاره
Գ․ (203ա-71բ) Հատոր Գ, գիրք Ը
الكتاب الثامن من المجلد الثالث
فهرس االعداد ( Բաղկացած է 51 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (203աբ)՝
)։التي احتوي عليها هذا الكتاب  ...القديس مالتيوس اسقف اماسيه
110

Սկիզբ (203բ)
ان القديس ديونيسيوس االسكندري قد فهم- ١عدد
Վերջ (271բ)
ان نشك فيه اذ ان اتناسيوس وباسيليوس العظيمين قد قدما شهادة بهية لنقاوة ايمانه

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
72ա
تمت انتهى الكتاب السادس
202բ
 وفي غرة زلقعده (كذا) الموافق١٧٩٦  ايار مسيحية سنة٥ انتهى الكتاب السابع
 للهجره١٢١٠ سنة
271բ
 مسيحية١٧٩٢  اب سنة٢٣ انتهى الكتاب الثامن والمجلد الثالث في
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 72ա, 202բ, 271բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Մաշտոցեան Մատենադարանին։
Միհրան Մինասեան, 16 Յունիս 2011, Հալէպ»։
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1797 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 228 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում ՝ ١-١١٤, որ է՝ 1բ-226ա),
չգրված՝ 226բ-8բ։ ՊՐԱԿ՝ 28IV (224), II (228)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․
ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.5x17։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16.7x10)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը, գլխահամարները` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով.
111

մեջքին 4 դրոշմազարդ. միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով,
լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 78բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երեք գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الرابع من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى يحتوى حوادث الجيل الجز (كذا)
االول من اخبار الجيل الرابع استخرجه من اللغة االيطاليانية االب الخورى انطون سباغ (كذا)
بحلب المحمية
Ա․ (1բ-78ա) Հատոր Դ, գիրք Թ
الكتاب التاسع من المجلد الرابع
فهرس ما ( Բաղկացած է 53 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-2ա)՝
)։احتوى عليه هذا الكتاب ...القديسين يوليانوس وفيريولوس تم فهرس الكتاب التاسع
)Սկիզբ (2ա
عدد - ١لقد مرت فى بدء هذا الجيل
)Վերջ (78ա
ضابطا بيده الواحده راس على صدره وباليد االخرى راس يوليانوس
Բ․ (78բ-168բ) Հատոր Դ, գիրք Ժ
الكتاب العاشر من المجلد الرابع
فهرس ما ( Բաղկացած է 92 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (78բ-9բ)՝
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...وضد المعزين على االغتصاب وخدمه
)Սկիզբ (79բ
عدد -١حينما كان المومنون بكل اقاليم المملكة يقتلون بالسيف او يلقون فى النار
)Վերջ (168բ
ارضه وتهلك من ذلك اليوم كانت انكاره
112

Գ․ (169ա-226ա) Հատոր Դ, գիրք ԺԱ
الكتاب الحادى عشر من التواريخ الكنايسية
Բաղկացած է 56 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (169աբ)՝ (  سنة- ١ عدد
 حلم قسطنطين المفرط... )قسطنطين لمعاضدة البيعة։
Սկիզբ (169բ)
 حينا كان البارى تعالى يستعمل فى المشرق عدل ليكينوس- ١عدد
Վերջ (226ա)
تستعمل ابتداء قبل ان [عيق] المرض اكثر كانت حصلت عليه

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
78ա
انتهى الكتاب التاسع
168բ
تم الكتاب العاشر
226ա
انتهى الكتاب الحادى عشر من تواريخ الكردينال اورسى وهو تمام المجلد الرابع كملت نساخته
. وهلل الحمد الموبد السرمد امين١٢١١  رمضان لسنة٢٣  وفى١٧٩٧  ادار لسنة١٠ فى
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1797 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 186. չգրված՝ 185բ-6բ։ ՊՐԱԿ՝ 22IV (176), V (186)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմներով՝ լատինատառ «PP», եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 23x17։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
միասյուն (17x10)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը, գլխահամարները` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։
113

ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի
շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ « المجلد
»الحادى عشر من تواريخ الكاردينال اورسى։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 սկզ. (Ա), չգրված
արևմտյան թուղթ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ յոթանկյուն
աստղ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, կապույտ, դեղին, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 9բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الخامس من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى استخرجه من اللغة االيطاليانية
الخورى انطون سباغ (كذا) بمدينة حلب المحمية
Ա․ (1բ-113բ) Գիրք ԺԲ, որ Ե հատորում առաջինն է
الكتاب الثانى عشر وهو االول من المجلد الخامس
Բաղկացած է 137 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա)՝ )فهرس ما
 تم فهرس الكتاب واهلل المهدى الى الصواب... )احتوى عليه هذا الكتاب
Սկիզբ (3ա)
 ان الحروب التى التزم قسطنطين ان يباشرها ضد الرومانيين- ١عدد
Վերջ (113բ)
احترمته وحتى االن تحترمه كقديس
Բ․ (114ա-234ա) Գիրք ԺԳ, որ Ե հատորում երկրորդն է
الكتاب الثالث عشر وهو الثانى من المجلد الخامس
Բաղկացած է 89 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (114ա-5ա)` ( فهرس ما
 ارساكيوس ووالنس يكذبان ذواتهما باشتهار تم الفهرس... )احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد։

114

Սկիզբ (115ա)
 انه وان كان قسطنطين قد رتب ما يختص بمعاضدة- ١عدد
Վերջ (185ա)
الذي كان شاهدا ثالثا لمصالحتها مع اثناسيوس قبل ان يقتبال منه رسالة ما داللة على الشراكة
والسالمة

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
113բ
انتهى الكتاب الثانى عشر من تواريخ الكنايسيه للكردينال اورسى
185ա
انتهى الكتاب الثالث عشر وهو الثانى من المجلد الخامس كملت نساخته فى نهار السبت الثامن
.١٢١١  الموافق الى اليوم الثالث من شهر ذى القعدة لسنة١٧٩٧ من شهر نيسان المبارك لسنة
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ Զ

المجلد الساد س من التو اريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1797 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 200. չգրված՝ 1բ-2ա։ ՊՐԱԿ՝ 25IV (200)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմներով` լատինատառ «GS», եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.8x17։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(16x11)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, գլխահամարները` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության
մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝
ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ « المجلد الحادى
»عشر من تواريخ الكاردينال اورسى։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված արևմտյան
թուղթ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` յոթանկյուն աստղ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝
լաթ (սպիտակ, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։
115

Նմուշ 128բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد السادس من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى استخرجه من اللغة االيطاليانية
االب الخورى انطون سباغ (كذا) بحلب
Ա․ (2բ-128ա) Գիրք ԺԴ, որ Զ հատորում առաջինն է
الكتاب الرابع عشر وهو االول من المجلد السادس
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 116 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (2բ-3բ
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...موت قسطنطينوس
)Սկիզբ (3բ
عدد - ١بما ان انتصار االيمان وانحطاط االراطقه
)Վերջ (128ա
يقدر به يضاد مقاصده المحبة االستغنام
Բ․ (128բ-99ա) Հատոր Զ, գիրք ԺԵ
الكتاب الخامس عشر من المجلد السادس
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 94 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (128բ-9ա
)։احتوى عليه هذا الكتاب ...سرور مدينة انطاكية
)Սկիզբ (129բ
عدد - ١انه لقد يبان ان اهلل لم يمنح البيعة راحة ما من الحروب الباطنة
)Վերջ (199ա
واالحرى ان نقول هذين االنتصارين للنفاق المضمحل
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
128ա
انتهى الكتاب الرابع عشر للمجلد السادس من التواريخ الكنايسية
199բ
انتهى الكتاب الخامس عشر وهو تتمة المجلد السادس من التاريخ الكنايسى للكردينال
١٧٩٧  تموز اواخر سنة٩ اورسى الكلى سموه وكان نهايته فى
.بلغت مقابلته بيد جرجس
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2260
ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ Է

المجلد السابع من تواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1797 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 222. չգրված՝ 222բ։ ՊՐԱԿ՝ 25IV (200), V (210), VI (222)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x16.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(16x11)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը, գլխահամարները` կարմիր,
թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ
ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 23։ ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով,
մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ « المجلد الحادى عشر من
»تواريخ الكاردينال اورسى։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված արևմտյան թուղթ
ճնշագծերով, լուսագծերով։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

117

Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد السابع من تواريخ الكاردينال الكنايسيه يحتوى على الجزء الرابع من الحوادث التى
عرضت في الكتب في الجيل الرابع قد استخرجه حديثاً الخورى انطون سباغ من اللغة
االيطاليانيه الى اللغة العربيه في مدينة حلب المحميه
Ա․ (1բ-125ա) Գիրք ԺԶ, որ Է հատորում առաջինն է
الكتاب السادس عشر وهو االول من المجلد السابع
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 137 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1ա-3ա
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...يحتمل اضطهادًا جديداً نايب بنطس
)Սկիզբ (3ա
عدد -١لعمرى انه ال يجب ان نعجب من انه اذ رُفع
)Վերջ (125ա
واثبت السالمة والهدو
Բ․ (125բ-222ա) Գիրք ԺԷ, որ Է հատորում երկրորդն է
الكتاب السابع عشر وهو الثانى من المجلد السابع
فهرس ما ( Բաղկացած է 98 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (125բ-7ա)՝
)։احتوى عليه هذا الكتاب ...قدمية اكرامه التقوى انتهى الفهرس
)Սկիզբ (127ա
عدد - ١انه نحو الزمن نفسه الذي به كان يهيج شعب قيسرية
)Վերջ (222ա
مقابل جسارة افنوميوس وافضكيوس واييتيوس الذين كانوا يبلبلون العالم ليحتدبوا ابن اهلل لرتبة
االشيا المخلوقة
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
125ա
انتهى الكتاب السادس عشر وهو االول من مجلد السابع من تواريخ الكردينال اورسى وهلل الحمد
والموبد والثنا السرمد
222ա
انتهى الكتاب السابع عشر من المجلد السابع وكانت نهاية نساخته فى اليوم السادس من شهر
 وهو فى مكتبة عبد المسيح١٢١٢  ربيع االول سنة٢٥  الموافق فى١٧٩٧ ايلول المبارك سنة
انطاكى
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 125բ, 151ա, 222ա (բոլորշի, կապույտ
թանաքով)՝ «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الك ردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ Ը

المجلد الثامن من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1797 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 186. չգրված՝ 184բ, 185բ-6բ։ ՊՐԱԿ՝ 23IV (184)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով`
եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x16.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x11)։ ԳԻՐ՝
քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, գլխահամարները` կարմիր։ Հիշագիր։
ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի
շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ « المجلد
»الحادى عشر من تواريخ الكاردينال اورسى։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. որոշ թերթերին աղտոտվածության և խոնավության
հետքեր։
119

Նմուշ 106բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الثامن من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى استخرجه من اللغة االيطاليانية
االب الخورى انطون سباغ (كذا) فى مدينة حلب المحمية
Ա․ (1բ-106բ) Գիրք ԺԸ, որ Ը հատորում առաջինն է
الكتاب الثامن عشر وهو االول من المجلد الثامن
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 111 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա
احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...ايراد صلح تاوضوسيوس المجيد مع الفرس .انتهى
)։الفهرس
)Սկիզբ (3ա
عدد -١انه قد مرت سبعون سنه من حين ظهرت االراطقه االريوسية
)Վերջ (106բ
الى اغسطينوس الذى من السنة السابقة كان جار من افريقيه الى روميه
Բ․ (106բ-84ա) Գիրք ԺԹ, որ Ը հատորում երկրորդն է
الكتاب التاسع عشر وهو الثانى من المجلد الثامن
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 89 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (106բ-7բ
)։احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...عظته فى عيد الظهور االلهى تم الفهرس
)Սկիզբ (107բ
عدد -١ان العناية االلهية التى كانت اعدت اوغسطينوس ليكون الحامى
)Վերջ (184ա
او يحولوا نواظرهم تارةً الى هذه الناحية وتارةً الى اخرى ويتحركوا من تعامهم [كذا  -تعاملهم]
الجل الضجر والغلق
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
106բ
انتهى الكتاب الثامن عشر من المجلد الثامن
184ա
انتهى الكتاب التاسع عشر وهو الثاني من المجلد الثامن وكان النجاز من نساخته على
١٧٩٧ مسودة مترجمه الخورى انطون صباغ فى اليوم الثلثين من شهر تشرين االول لسنة
 وهو من كتب عبد المسيح االنطاكى١٢١٢  جماد اول سنة٢١ الموافق الى
بلغ مقابلته على قدر االمكان على مسوده





ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ (տիրոջ)՝ 1ա, 106բ, 184ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ Թ

المجلد التاسع من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1787-98 թթ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 186. չգրված՝ 186բ։ ՊՐԱԿ՝ 2II (8), 18IV (152), V (162), 2VI (186)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով,
լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21.5x16.5։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասյուն
(16x11)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին
լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ)
բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ
(չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով
արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ «»المجلد الحادى عشر من تواريخ الكاردينال اورسى։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, դեղին, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։
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Նմուշ 85բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد التاسع من التواريخ الكنايسيه من تاليف الكردينال اورسى يتضمن الجزء السادس من
حوادث الجيل الرابع قد استخرجه االب الخورى انطون السباغ (كذا) من اللغة االيطاليانيه الى
اللغة العربية بمحروسة حلب المحمية
Ա․ (1բ-85բ) Գիրք Ի, որ Թ հատորում առաջինն է
الكتاب العشرون وهو االول من المجلد التاسع
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 92 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-2բ
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...فى ديديموس االسكندرى
)Սկիզբ (2բ
عدد ١انه قد كانت مضت السنة الثانيه لكهنوت الذهبى الفم
)Վերջ (85բ
التى طفقت هذه االزمنة تصطنع ضوضا عظيمة
Բ․ (86ա-185բ) Գիրք ԻԱ, որ Թ հատորում երկրորդն է
الكتاب الحادى والعشرون وهو الثانى من المجلد التاسع
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 144 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (86ա-7բ
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...بخصوص القديس فيتريكوس اسقف روانوس
)Սկիզբ (87բ
عدد - ١ان جالل المملكه وسعادتها قد اشرفا على االضمحالل
)Վերջ (185բ
البيضا وبر نيل المعترفين المظهر ويضعك الملك االبدى فى تاجه كلولوة (كذا) ثمينة

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
85բ
انتهى الكتاب العشرون وهو االول من المجلد التاسع
وكان انتها ترجمته من االب الخورى انطون السباغ (كذا) فى  ٨تشرين اول سنة  ١٧٨٧وقد
نسخ على المسوده وتمت نساخته االثنين فى  ١٤كانون االول سنة ١٧٩٧
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186ա
انتهى الكتاب الحادى والعشرون وهو الثانى من المجلد التاسع وكان انتها استخراجه من اللغة
 وكان تمام نساخته ومقابلته على مسودة١٧٨٧ االيطاالنيه فى اليوم االول من تشرين الثانى سنة
 الموافق الى اليوم الخامس من شهر١٧٩٨ المترجم فى اليوم العاشر من شهر كانون الثانى سنة
 وهو من كتب عبد المسيح االنطاكى١٢١٣ شعبان سنة
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ Պհպ. Աա, 85բ, 186ա (բոլորշի, կապույտ
թանաքով)՝ «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ
Մաշտոցի անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2
Փետրուար 2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ
الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ Ժ
المجلد العاشر من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1798 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 192. չգրված՝ 191ա-2բ։ ՊՐԱԿ՝ 24IV (192)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x17։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x11)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև,
կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝
ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան
թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, դեղին, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։
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Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երեք գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد العاشر من التواريخ الكنايسية من تاليف الكردينال اورسى يتضمن الجز (كذا) االول من
حوادث الجيل الخامس استخرجه االب الخورى انطون صباغ من اللغة االيطاليانيه الى اللغة
العربية [في] محروسة حلب
Ա․ (1բ-88բ) Գիրք ԻԲ, որ Ժ հատորում առաջինն է
الكتاب الثانى والعشرون وهو االول من المجلد العاشر
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 86 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-2բ
)։يحتوى عليه هذا الكتاب  ...رساله الى الكوميس نفسه
)Սկիզբ (2բ
عدد - ١ان االضطهادات المخيفة الهايجة ضد الذهبى الفم
)Վերջ (88բ
الرسالة التى اما انها فقدت بالجملة امّا انها الى االن ما اشتهرت
Բ․ (88բ-142ա) Գիրք ԻԳ, որ Ժ հատորում երկրորդն է
الكتاب الثالث والعشرون وهو الثانى من المجلد العاشر
فهرس ما( `)Բաղկացած է 63 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (88բ-9ա
)։احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...كتاب القديس نفسه ضد االراتيكى (كذا) عينه
)Սկիզբ (89բ
عدد - ١انها لمقتصرة جداً تلك السالمة والسكون اللذان تمتعت بهما مدينة القسطنطينية بعد
رجوع الذهبى الفم بانتصار الى كنيسته
)Վերջ (142ա
فيحتسبون رجالهن غير مستحقين لخدمة السيد المسيح
Գ․ (142բ-91բ) Գիրք ԻԴ, որ Ժ հատորում երրորդն է
الكتاب الرابع والعشرون من المجلد العاشر
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 67 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (142բ-3ա
)։احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...موت روفيفوس فى سيشيليا (كذا) انتهى الفهرس
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Սկիզբ (143բ)
 ان ارساكيوس تمتع زماناً قصيراً بكرسى القسطنطينية- ١عدد
Վերջ (191ա)
بما انه يدعوه رجالً تقياً عابداً فيبان انه يقدم شهادة معتبرة ال اليمانه فقط بل ولتقواه ونقاوة
ًاخالقه ايضا

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
88բ
انتهى الكتاب الثانى والعشرون
142ա
انتهى الكتاب الثالث والعشرون من المجلد العاشر
191ա
انتهى الكتاب الرابع والعشرون وهو الثالث من المجلد العاشر من تواريخ الكردينال اورسى فى
 وقد نسخ من مسودة المترجم وهو من١٧٩٨ اليوم الخامس عشر من شهر شباط المبارك سنة
كتب عبد المسيح انطاكى
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ Պհպ. Աա, 142ա, 191ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով)` «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ
Մաշտոցի անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2
Փետր. 2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԱ

المجلد الحادى عشر من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1797 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 195. չգրված՝ 1բ-2բ, 194բ-5բ։ ՊՐԱԿ՝ 23IV (184), V (195)+1։
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով,
լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.7x17։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(16x11)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը՝ կարմիր, թերթերի արտաքին
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լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանա)կաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ
բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով. մեջքը՝ դրոշմազարդ
(չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով
»։المجلد الحادى عشر من تواريخ الكاردينال اورسى« արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, դեղին, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 104բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 3ա
المجلد الحادى عشر من التواريخ الكنايسية من تاليف الكردينال اورسى يتضمن الجز(كذا)
الثانى من حوادث الجيل الخامس قد استخرجه االب الخورى انطون صباغ من اللغة االيطاليانية
الى اللغة العربية بمحروسة حلب المحمية
Ա․ (3բ-114ա) Գիրք ԻԵ, որ ԺԱ հատորում առաջինն է
الكتاب الخامس والعشرون وهو االول من المجلد الحادى عشر
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 137 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (3բ-5ա
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...رسالته وكتابه الى دردانوس فى حضوره تعالى تم الفهرس
)Սկիզբ (5բ
عدد - ١انه ال يحيد عن الصدق من يحتسب رحيل االريكوس السريع الفجايى (كذا)
)Վերջ (114ա
عند القديسان ايرونيموس واوغسطينوس انه االن اكثر اكراماً بالسيد المسيح.
Բ․ (114բ-94ա) Գիրք ԻԶ, որ ԺԱ հատորում երկրորդն է
الكتاب السادس والعشرون وهو الثانى من المجلد الحادى عشر
فهرس) ما `)Բաղկացած է 70 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (114բ-5ա
احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...القديس بونيفاسيوس رجع يتروبولى [متروبولى] ناربونا
)։الى حقوقها انتهى الفهرس
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)Սկիզբ (115բ
عدد - ١انه فى الزمن نفسه الذى به كتب القديس ايفوشنسيوس
)Վերջ (194ա
نتكلم عنه فى حبرية كالسيتينوس الذى فى اليوم العاشر من هذا الشهر عينه خلف بونيناسيوس
بكرسى بطرس

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
114ա
انتهى الكتاب الخامس والعشرون من التواريخ الكنايسية وهو االول من المجلد الحادى عشر
194ա
تم الكتاب السادس والعشرون من المجلد الحادى عشر من التواريخ الكنايسية وكان نهاية
استخراجه فى اليوم الثانى والعشرون من كانون الثانى سنة  ١٧٨٨وقد نسخ وقوبل على مسودة
المستخرج وكان النجاز من نساخته ومقابلته يوم الثلثا فى  ١٣نيسان سنة  ١٧٩٧الموافق الى ٩
ذى القعدة سنة  ١٢١٢وهو من كتب الذليل عبد المسيح ابن المقدسى ميخائيل انطاكى
`)ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 115ա, 195ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա (սև թանաքով)` «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ
Մաշտոցի անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2
Փետր. 2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ
الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԲ
المجلد الثانى عشر من التواريخ الكنايسية
1798 թ.

ՀԱԼԵՊ

)։انطون صباغ( ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ
ԹԵՐԹ՝ 190. չգրված՝ 189ա-90բ։ ՊՐԱԿ՝ 23IV (184), III (190)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.2x15.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16.7x11.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը՝ կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբա127

նիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև,
կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 23։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝
ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), Բ-ն չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան
թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (կապույտ, սպիտակ, դեղին, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 100ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الثانى عشر من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى يتضمن الجز (كذا) الثالث
من حوادث الجيل الخامس قد استخرجه الخورى انطون صباغ من اللغة االيطاليانية الى اللغة
العربية بمدينة حلب المحمية
Ա․ (1բ-109բ) Գիրք ԻԷ, որ ԺԲ հատորում առաջինն է
الكتاب السابع والعشرون من المجلد الثانى عشر
Բաղկացած է 80 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-2բ)` ( فهرس ما
 موت ايفوديوس اسقف اوذاال انتهى الفهرس... )احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد։
Սկիզբ (2բ)
 – ان الحرب الشديد (كذا) الصارم١عدد
Վերջ (109բ)
بين اشرف اساقفة الكنيسة الجل اعتناه الرعائى
Բ․ (110ա-88ա) Գիրք ԻԸ, որ ԺԲ հատորում երկրորդն է
الكتاب الثامن والعشرون وهو الثانى من المجلد الثانى عشر
Բաղկացած է 105 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (110ա-1ա)` ( فهرس ما
 بعد من يجدها ميتة ويدفن جسمها تم الفهرس... )احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد։
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Սկիզբ (111բ)
٤٢٥  – ان اتيكوس اسقف القسطنطينة اذ توفى فى عشره تشرين االول سنة١عدد
Վերջ (188ա)
ويتعين عيده فى السنكسار الرومانى اليوم الرابع من نيسان وعيد مريم المصرية فى اليوم الثانى
من هذا الشهر نفسه

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
109բ
انتهى الكتاب السابع والعشرون وهو االول من المجلد الثانى عشر من تواريخ الكردينال اورسى
188բ
٢٩ وكان الفراغ من نساخته على مسودة مستخرجه بنهار الثلثا (كذا) عيد هامتى الرسل فى
١٢١٣  محرم سنة٢٦  الموافق الى١٧٩٨ حزيران سنة
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ Պհպ. Աա, 109բ, 188բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով)` «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր.
2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԵ
المجلد ا لخامس عشر من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1798 թ.

ԳՐԻՉ՝ Բուլոս իբն ալ Խավաջա ‘Աբդ ալ Մասիհ Անթաքի ( بولص ابن
)الخواجه عبد المسيح انطاكي։
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 254. չգրված՝ 252բ-4բ։ ՊՐԱԿ՝ 5III (30), 26IV (238), VIII (254)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.2x16.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
129

(17x10.2)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված
ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
(խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով,
լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, սև)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. կազմի վրա այրվածքի հետք։

Նմուշ 54բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الخامس عشر من التواريخ الكنايسية يتضمن الجزء السادس من حوادث الجيل الخامس
قد استخرجه االب الخورى انطون صباغ من اللغة االيطليانية الى اللغة العربية بمحروسة حلب
١٧٨٩ المحمية سنة
Ա․ (1բ-118ա) Գիրք ԼԴ, որ ԺԵ հատորում առաջինն է
الكتاب الرابع والثلثون وهو االول من المجلد الخامس عشر
Բաղկացած է 93 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա)` ( فهرس
 حالة بالد بريطانيا التعيسة انتهى الفهرس...)الكتاب։
Սկիզբ (3ա)
 ان خبرية التبلبالت الجديدة المحزنة جدا- ١عدد
Վերջ (118ա)
رسالتهم واالعمال المجيدة التي باشرها في هذه الجزيرة ال يسمح لنا الزمان ان نتكلم عنهما
Բ․ (118բ-252ա) Գիրք ԼԵ, որ ԺԵ հատորում երկրորդն է
الكتاب الخامس والثالثون وهو الثاني من المجلد الخامس عشر
Բաղկացած է 140 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (118բ-20բ)` ( فهرس
 كتبه في مواعيده تعالى وسابق تخبيره... )االعداد التي يحتوي عليها هذا الكتاب։
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Սկիզբ (121ա)
 ان القديس ايالروس الذي اذ تكلمنا عن المجمع االفسوسي١عدد
Վերջ (252ա)
ايسيوبريا كان اسقفها نحو تلك االزمنة عينهما التي بها كان مزهراً القديس بروسبيروس الذي
من اكويطانيا تم

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
118ա
انتهى الكتاب الرابع والثلثون وهو االول من المجلد الخامس عشر تم
252ա
 اذار سنة٢٨ كملت نساخته على مسودة مستخرجه في نهار عيد الفصح المجيد الواقع فى
 حرره بيده الفانيه بولص ابن الخواجه عبد المسيح١٢١٢  شوال سنة٢٣  الموافق الى١٧٩٨
انطاكي من كتب جناب الوالد
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ Պհպ. Ա, 118ա, 252ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա (սև թանաքով)` «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բ՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։

45
2267
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الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԶ

الم جلد السادس عشر من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1798 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 214. չգրված՝ 214բ։ ՊՐԱԿ՝ 26IV (208), III (214)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով`
եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.2x16.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16.6x11)։
ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակա131

շրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 23։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց
շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ),
միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան
»։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝المجلد السادس عشر من تواريخ الكردينال اورسي« թուղթ, կազմի մեջքին՝
2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝
լաթ (սպիտակ, սև)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 130ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد السادس عشر من التواريخ الكنايسية من تاليف الكاردينال اورسى يتضمن الحوادث التى
عرضت فى الكنيسة منذ سنة  ٤٨٢الى سنة  ٥١٥قد استخرجه حديثاً الخورى انطون صباغ من
اللغة الطليانيه الى اللغة العربية بمحروسة حلب المحميه فى  ١٧تشرين اول سنة  ١٧٨٩مسيحية
Ա․ (1բ-129ա) Գիրք ԼԶ, որ ԺԶ հատորում առաջինն է
الكتاب السادس والثلثون وهو االول من المجلد السادس عشر
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 113 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա
)։احتوى عليه هذا الكتاب  ...الكاتوليكيين (كذا) وااليوسين تم الفهرس
)Սկիզբ (3ա
عدد - ١انه حينما كانت كنايس افريقيه واساقفتها يتكبدون اضطهادا قاسيا
)Վերջ (129բ
اما النهم كانوا اخروا قبول المعمودية الى هذا الزمان اما النهم كانوا اتباع فوتينوس وبولص
الصاموساتي
Բ․ (130ա-214ա) Գիրք ԼԷ, հատոր ԺԶ
الكتاب السابع والثلثون وهو من المجلد السادس عشر
`)Բաղկացած է 106 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (130ա-1ա
 )։فهرس ما احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...يخلف اوميذداس انتهى الفهرس(
132

Սկիզբ (131ա)
 انه كانت مرت ثمان سنوات من حين ثاودوريكوس دعى ملكًا على ايطاليا١عدد
Վերջ (214ա)
المضطربة من زمن مديد بسبب اقتدار االراطقة وانشقاق اكاكيوس

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
129բ
انتهى الكتاب السادس والثلثون
214ա
انتهى الكتاب السابع والثلثون وهو الثانى من المجلد السادس عشر وكان النجاز من نساخته على
مسودة مستخرجه في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني من شهور سنة ثمان وتسعين
 الموافق الى اليوم التاسع عشر من شهر جمادى االخر لسنة ثالث عشرة١٧٩٨ وسبعماية والف
١٢١٣ ومايتين والف سنة
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ Պհպ. Աա, 129բ, 214ա (բոլորշի, կապույտ
թանաքով)` «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԷ

المجلد السابع عشر من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1798 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 236. չգրված՝ 234բ-6բ։ ՊՐԱԿ՝ 28IV (224), VI (236)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝
եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.5x15.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x10)։ ԳԻՐ՝
քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում
արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները`
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սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (4 հատ), միջուկը՝
ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, կապույտ, դեղին, կարմիր)։
ՎԻՃԱԿ` բավարար։

Նմուշ 103ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد السابع عشر من التواريخ الكنايسية تاليف الكردينال اورسى يتضمن الحوادث التى
عرضت فى الكنيسة من سنة  ٥١٥الى سنة  ٥٣٤قد استخرجه االب الخورى انطون صباغ من
اللغة الطليانيه الى اللغة العربية فى مدينة حلب المحمية وكان الفراغ من استخراجه فى  ٥كانون
االول سنة ١٧٨٩
Ա․ (1բ-101ա) Գիրք ԼԸ, որ ԺԷ հատորում առաջինն է
الكتاب الثامن والثلثون وهو االول من المجلد السابع عشر
فهرس ( `)Բաղկացած է 101 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա
االعداد المحتوية فى هذا الكتاب  ...نواميس ضد الماناويين والمقتله الصايره منهم فى بالد
)։الفرس الفهرس تم
)Սկիզբ (3ա
عدد -١ان الملك انسطاسيوس المنافق والمتكبر
)Վերջ (101ա
غير ان ايام حبريته كما سنعاين لم تكن سعيدة بهذا المقدار
Բ․ (101բ-234ա) Գիրք ԼԹ, որ ԺԷ հատորում երկրորդն է
الكتاب التاسع والثلثون وهو الثانى من المجلد السابع عشر
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Բաղկացած է 131 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (101բ-3ա)` ( فهرس
 يوستينيانوس...  ارتداد اهل الحبشة واالميريين الى االيمان١االعداد المحتوية بهذا الكتاب عـدد
)يضم الى كتاب النواميس رسالتى يوحنا الثانى وابيناينوس انتهى الفهرس։
Սկիզբ (103ա)
 انه فى الزمن الذى كانت تضطهد الديانة الكاثوليكية- ١عدد
Վերջ (234ա)
الموت انت هو احد الثالوث القدوس الممجد مع االب والروح القدس خلصنا

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
101ա
انتهى الكتاب الثامن والثلثون وهو الثانى من المجلد السابع عشر وكان النجاز من استخراجه فى
١٧٨٩ اليوم التاسع من تشرين الثانى سنة
234ա
 بلغ١٧٩٨ تمت نساخته على مسودة مستخرجه فى اليوم الثانى من شهر تشرين الثانى سنة
مقابلته على قدر االمكان
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 100բ, 205բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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2269
ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԸ

المجلد الثامن عشر من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1799 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 218. չգրված՝ 110բ, 218բ։ ՊՐԱԿ՝ 26IV (208), V (218)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝
եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.2x16.2։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x10.3)։
ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լու135

սանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց
շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը` դրոշմազարդ (չորս
խաչ), միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` ճնշագծերով, լուսագծերով
»։المجلد الثامن عشر من تواريخ الكردينال اورسى « արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, սև)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 104բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد الثامن عشر من التواريخ الكنايسية تاليف الكاردينال اورسى يتضمن جزيي االشيا (كذا)
التى حدثت فى الكنيسة من سنة  ٥٣٣الى سنة ٥٥٤
قد استخرجه االب الخورى انطون صباغ من اللغة االيطاليانية الى اللغة العربية فى مدينة حلب
المحمية وكان الفراغ من استخراجه فى اليوم الثلثين من شهر كانون الثانى لسنة تسعين
وسبعماية والف ١٧٩٠
Ա․ (1բ-104ա) Գիրք Խ, որ ԺԸ հատորում առաջինն է
الكتاب االربعون وهو االول من المجلد الثامن عشر
فهرس ( `)Բաղկացած է 108 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա
االعداد المحتوية فى هذا الكتاب  ...عمرت ديراً من اجل العذراى (كذا) وانفردت معهن انتهى
)։الفهرس
)Սկիզբ (3ա
عدد - ١ان يوستينيانوس لم يصالح الفرس او بالحرى (كذا) لم يشترى منهم الصلح
)Վերջ (104ա
وارادت فيما ياتى ان تكون متعلقه بارادتها
Բ․ (104բ-218ա) Գիրք ԽԱ, որ ԺԸ հատորում երկրորդն է
الكتاب الحادى واالربعون وهو الثانى من المجلد الثامن عشر
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فهرس ما ( `)Բաղկացած է 117 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (104բ-5բ
)։احتوى عليه هذا الكتاب من االعداد  ...فى القديس مبارك الذى من بالد كمبانيا
)Սկիզբ (106ա
عدد - ١ان الحرب المختصة فى الديانة كانت تخلف بعضها فى المشرق
)Վերջ (218ա
كانت واضحة لديه فضايلهم ومناقبهم الفايقة الطبيعة وسجاياهم البشرية ووزناتهم الطبيعية

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
104ա
انتهى الكتاب االربعون وهو االول من المجلد الثانى عشر وكان نهاية استخراجه فى اليوم الثانى
والعشرين من شهر كانون االول سنة  ١٧٨٩واالن قد تمت نساخته على مسودة مستخرجه فى
اليوم السادس من كانون االول سنة ١٧٩٨
218ա
انتهى الكتاب الحادى واالربعون وهو الثانى من المجلد الثامن عشر وقد تمت نساخته على
مسودة مستخرجه نهار االثنين ثالث كانون الثانى لسنة تسع وتسعين وسبعماية والف ١٧٩٩
الموافق الى اليوم التاسع من شهر شعبان لسنة ثالث وعشرة ومايتين والف ١٢١٣م بلغ مقابلته
على قدر االمكان
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ Պհպ. Աա, 104ա, 218ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով)` «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա (սև թանաքով)` «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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2270
ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԺԹ

المجلد التاسع عشر من التواريخ الكنايسية
1799 թ.

ՀԱԼԵՊ

)։انطون صباغ( ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ
ԹԵՐԹ՝ 206. չգրված՝ 206աբ։ ՊՐԱԿ՝ 25IV (200), III (206)։ ՆՅՈՒԹ՝
`արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով
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եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21.8x16։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x10)։ ԳԻՐ՝
քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում
արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները`
սև, կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի շրջանակով, մեջքը` խաչանման դրոշմազարդ
(չորս խաչ), միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` ճնշագծերով, լուսագծերով
արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ «»المجلد التاسع عشر من تواريخ الكردينال اورسى։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, սև)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 100բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Ա․ (1բ-100բ) Գիրք ԽԲ, որ ԺԹ հատորում առաջինն է
الكتاب الثانى واالربعون وهو االول من المجلد التاسع عشر
Բաղկացած է 126 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա)` ( فهرس
 يخلفه غوريغوريوس الذى يورد مديحه تم الفهرس... )االعداد المحتوية فى هذا الكتاب։
Սկիզբ (3ա)
 وان كان فيجيليوس منذ اليوم الثالث والعشروين من اسباط [شباط] هذه السنة- ١عدد
Վերջ (100բ)
تسعفان بعضهما فاثنتاهما صارتا به موضوع التعجب والمديح
Բ․ (101ա-205բ) Գիրք ԽԳ, որ ԺԹ հատորում երկրորդն է
الكتاب الثالث واالربعون وهو الثانى من المجلد التاسع عشر
Բաղկացած է 144 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (101ա-3ա)` ( فهرس
 غلبات مستحقة الذكر اكتسبتها المملكة على الفرس انتهى... االعداد المحتوية فى هذا الكتاب
)الفهرس։
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Սկիզբ (103ա)
 ان السنة االولى من بطريركية غوريغوريوس الذى فى نهاية الكتاب السابق- ١عدد
Վերջ (205բ)
 وقد وازره اساقفة اخرون بهذا االحتفال وساعده بنقل هذه.كنيسة مريم العذرا المدعوة الكبرى
االيقونة

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
100բ
 وكان١٧٩٠ انتهى الكتاب الثانى واالربعون فى اليوم الثاني والعشرين من شهر اشباط سنة
 انتهى١٧٩٩ الفراغ من نساخته على مسودة مستخرجه فى اليوم السادس من شهر اشباط سنة
205բ
انتهى الكتاب الثالث واالربعون وهو الثانى من المجلد التاسع عشر وقد تمت نساخته على
١٧٩٩ مسودة مستخرجه نهار الجمعة رابع ادار (كذا) لسنة تسع وتسعين وسبعمايه والف
١٢١٣ الموافق الى اليوم التاسع من شهر شوال لسنة ثالث وعشرة ومايتين والف سنة
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 100բ, 205բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՕՐՍԻ

الكردينال اورسى
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ Ի

المجلد العشرون من التواريخ الكنايسية
ՀԱԼԵՊ

1799 թ.

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ ()انطون صباغ։
ԹԵՐԹ՝ 241։ ՊՐԱԿ՝ 2IV (15)+1, 27IV (231), V (241)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.2x16.2։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16.5x9.8)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը` կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև,
կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակա139

`գույն կաշի կրկնակի շրջանակով. մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը
ստվարաթուղթ, աստառը` ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ (սպիտակ, սև)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 1բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Տիտղոսաթերթ՝ 1ա
المجلد العشرون من تواريخ الكردينال اورسى الكنايسية يتضمن الحوادث التى عرضت فى
البيعة والمملكة من سنة  ٥٨٧الى سنة  ٦٠٠اى (كذا) تتمة الجيل السادس
قد ترجمه حديثاً االب الخورى انطون الصباغ الروم الملكى من اللغة االيطاليانية الى اللغة
العربية فى مدينة حلب المحمية وكان تمام استخراجه فى اليوم الثانى من شهر تشرين الثانى سنة
١٧٩٠
Ա․ (1բ-110ա) Գիրք ԽԴ, որ Ի հատորում առաջինն է
الكتاب الرابع واالربعون وهى االول من المجلد العشرين
فهرس ما ( `)Բաղկացած է 81 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-2բ
احتوى هذا الكتاب االول من االعداد  ...القديس انسطاسيوس يرجع الى كرسيه االنطاكى فى
)։حيوة غوريغوريوس انتهى الفهرس
)Սկիզբ (2բ
عدد - ١اننا نبتدى بهذا المجلد العشرين من التواريخ الكنايسية من التخبير عن حادث
)Վերջ (110ա
فلنقل ثاني ًة سوي ًة ولنقل جميعنا المجد هلل فى العال وعلى االرض السالم وفى الناس المسرة
Բ․ (110բ-241ա) Գիրք ԽԵ, որ Ի հատորում երկրորդն է
الكتاب الخامس واالربعون وهو الثانى من المجلد العشرون
فهرس ( `)Բաղկացած է 154 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (110բ-2բ
)։االعداد المحتوية فى هذا الكتاب  ...مصالح بناته الزمنية انتهى الفهرس
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)Սկիզբ (113ա
عدد - ١اننا نبتدى بهذا الكتاب بتمثيلنا اعمال المجمع الروماني
)Վերջ (241ա
االمور العظيمة والمشتهرة المختصة بالحبرية العظمى

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
110ա
انتهى الكتاب الرابع واالربعون وهو االول من المجلد العشرين من التواريخ ՝وكان نهاية
استخراجه فى اليوم الرابع من شهر تشرين االول لسنة  ١٧٩٠وقد تمت نساخته على مسودة
مستخرجه نهار االحد الثالث من الصوم المقدس المعروف باحد الصليب الواقع فى  ٢٠ادار سنة
 ١٧٩٩الموافق الى  ٢٥شوال سنة ١٢١٣
241բ
انتهى الكتاب الخامس واالربعون وهو الثانى من المجلد العشرون وقد تمت نساخته على مسودة
مستخرجه نهار الجمعة ثالث عشر ايار لسنة سبعماية تسع وتسعين والف  ١٧٩٩الموافق الى
اليوم الثامن عشر من ذلحجه (كذا) اواخر سنة ثالث عشر ومايتين والف  ١٢١٣تمت مقابلته
على نسخته االصليه
`)ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 110ա, 241բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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ՀԱՅՐ ՖԻԼԻՊՈՍ ԲԱԿԵԹԻ

االب فيليبوس المعلم بكّيتي
]]ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՐ ԻԱ 52

[المجلد الحادي والعشرين من التواريخ الكنايسية]
1799 թ.

][ՀԱԼԵՊ
)։انطون صباغ( ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Անտոն Սաբբաղ
52

Ֆիլիպոս Բակեթին (Filippo Becchetti) Օրսիի աշակերտներից է, ավարտին է հասցրել
«Եկեղեցական պատմության» ԻԱ հատորը։ Նշենք, որ Օրսին մինչև մահն ավարտին է
հասցրել Ի հատորը:
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ԹԵՐԹ՝ 216։ ՊՐԱԿ՝ 27IV (216)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ. ճնշագծերով,
լուսագծերով, ճնշատողերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝
22.2x16.7։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x10.3)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև,
խորագրերը՝ կարմիր, թերթերի արտաքին լուսանցքում արաբանիշ թվերով
աշխատության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջանները` սև, կարմիր։ Հիշագիր։
ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ (խաչ) բաց շագանակագույն կաշի կրկնակի
շրջանակով, մեջքը՝ դրոշմազարդ (չորս խաչ), միջուկը` ստվարաթուղթ,
աստառը` ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝
«]»المجلد الحادي والعشرون من تواريخ الكردينال [اورسى։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ),
չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ՝ լաթ
(սպիտակ, սև)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 109ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագիրը բաղկացած է երկու գրքից։
Առաջաբան՝ 1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد االزلى االبدى السرمدى وبه ثقتى الكتاب السادس
واالربعون وهو االول من المجلد الحادى والعشرين الذى هو االول من تواريخ االب الفاضل
فيليبوس المعلم ريكيتي [بكّيتي] الذى ابتداء بعد وفاة الكاردينال اورسى يتمم التاريخ الكنايسى
Ա․ (1բ-109ա) Գլուխ ԽԶ
الكتاب السادس واالربعون
Բաղկացած է 144 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (1բ-3ա)` ( فهرس ما
... موت القديس فرعون اسقف مر... احتوى عليه هذا الكتاب السادس واالربعون من االعداد
)انتهى فهرس الكتاب االول։
Սկիզբ (5բ)
) ان القديس غريغوريوس فى احدى رسايله المنفذه فى السنة الستماية (كذا- ١عدد
Վերջ (109ա)
وتقواهن اللواتى يحفظن بكل صرمة قانون القديس بناديكتوس
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Բ․ (109բ-216բ) Գլուխ ԽԷ
الكتاب السابع واالربعون
فهرس ( `)Բաղկացած է 183 գլխից։ Բովանդակության ցանկ (3ա-5ա
االعداد المحتوية فى الكتاب الثانى من هذا المجلد  ...سلطان االمرا عدد  ١٨٣طاعة الرعايا
)։انتهى فهرس الكتاب الثانى
)Սկիզբ (109բ
عدد  - ١انه كانت تمر السنة الرابعة من حين ارتقى ايراكليوس الى عرش الملوكى
)Վերջ (216բ
لمن يخالف السنة بل ايضا الجل ذمتنا كى ال تتدنس امام الرب الضابط الكل باثم المعصية

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
109ա
تم الكتاب السادس واالربعون وكملت نساخته يوم الخميس تاسع حزيران سنة  ١٧٩٩على
مسودة مستخرجه المارخه (كذا) فى اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثانى سنة ١٧٩٠
تسعين وسبعماية والف
216բ
 انتهى الكتاب السابع واالربعون وهو الثانى من المجلد االول من تتمة تواريخ الكاردينال
اورسى وقد تمت نساخته على مسودة مستخرجه نهار االثنين ثامن وعشرون حزيران لسنة
تسع وتسعين والف سنه  ١٧٩٩الموافق الى اليوم الخامس من شهر صفر افتتاح سنة اربعة
عشر ومايتين والف سنه ١٢١٤
 بلغ المقابلة على قدر االمكان بيد الحقيرين الفقيرين مخاييل وحنا يوم االحد العصر فى اليوم
الثالث والعشرون من تشرين االول يوم عيد يعقوب الرسول واخي االله بالجسد سنه ١٧٩٩
`)ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 109ա, 216բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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2282
][ԱՂՈԹԱԳԻՐՔ

]كتاب صلوات[
][ԺԹ դար
ԹԵՐԹ՝ 9. չգրված՝ 1ա, 9բ։ ՊՐԱԿ ՝ IV (8), 1 (9)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան
թուղթ. ճնշագծերով, լուսագծերով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14.4x9.5։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
միասյուն (12x6.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, կետերն ու
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վերջակետերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 15։ ԿԱԶՄ՝ գունավոր թուղթ. մեջքը`
սև կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` ճնշագծերով, լուսագծերով
արևմտյան թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), չգրված ճնշագծերով, լուսագծերով
արևմտյան թուղթ։
ՎԻՃԱԿ` բավարար. թերթերին աղտոտվածության հետքեր, ստորին արտաքին անկյուններն ընկած։

Նմուշ 4ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Հիսուս Քրիստոսին, Մարիամ Աստվածածնին, սբ. Հոգուն նվիրված
աղոթքներ։
Սկիզբ (1բ)
)بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين الصلوة االولي (االولى
Վերջ (8բ)
مره ابانا الذى الخ عن انفسهم
Ա. 1բ-2բ
(…الصلوة االولي (االولى) )الك اللهم ان تسبق جميع افعالنا بروحك
Բ. 2բ-3բ
)...الصلوة الثانية (\\\ الرب يسوع المسيح مخلص انفسنا
Գ. 3բ-4ա
)...صلوة للروح القدس (هلم ايها الروح القدس وارسل من السما شعاع نورك
Դ. 4ա-8բ
)...صلوة المسبحة الوردية (يتلو االسرار الخمس المختصه
ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. (աղոթք, այլ ձեռք)՝
9ա
 ومباركا االن وكل اوان والى دهر الداهرين امين... ثم تتلوا مرة ابانا والسالم عن انفس المنتقلة
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ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
8բ
اومره السالم عن نفس سيدنا المثلث الرحمة ابراهيم \\\ اومره السالم عن نية االب
المرشد ساعاتي
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ կազմաստառ Բ (բոլորշի, սպիտակով սև թանաքի վրա)`
١٨٩٧\\\  اخوية։
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2385
ԱՆԲԱ ԼՈՒԻՍ

االنبا لويس
« ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԳՐՔԻ » ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍԸ

الجزء الثان ي من كتاب تامالت
[ԺԸ դար]
ԹԵՐԹ՝ 329. չգրված՝ 1աբ, 329բ։ ՊՐԱԿ՝ 1+41IV (329)։ ՆՅՈՒԹ՝
արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ,
լուսանցակողերը` կետեր կապույտ թանաքով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21.5x16։
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16x10)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը,
կարևոր բառերը, կետադրութունը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 20։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սև կաշի` կրկնակի շրջանակով, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝
արևմտյան ճնշագծերով, լուսագծերով թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Բ վերջում,
չգրված, ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. խոնավություն տեսած, կազմը մաշված, փեղկերի
մի մասը պատռված, հիշատակարանին հատկացված տեղը պատռված։

Նմուշ 16ա
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Իսպանացի աստվածաբան և ասկետիկ գրող անբա Լուիսի (Luis de la
) շարքը։تأمالت( Puente, 1554-1624 թթ.) հեղինակած մտորումների
Բովանդակում է նաև 10 գլուխ և 86 հոդված-մտորում Հիսուս Քրիստոսի
մարմնավորման, մանկության, մահվան և այլ աստվածաբանական թեմաների վերաբերյալ։ Աշխատության սկզբում կա բովանդակության ցանկ
(2բ-6ա)։
)Սկիզբ (2բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين وبعد فهذا الجزء الثاني من كتاب
تامالت االنبا لويس
)Վերջ (329ա
استعمل وزناته في فعل المعصية وفى اهانة اهلل وتشكيك القريب وهالكه تمت
Ա. 6բ-7բ
الفصل االول فى ماهية الرياضات المختصة السيرة العملية والسيرة النظرية
Բ. 7բ-8ա
الفصل الثاني فى ذكر افعال السيرة العملية االخص
Գ. 8ա-9բ
الفصل الثالث فى الوظايف المختصة بالسيرة النظرية
Դ. 9բ-11ա
الفصل الرابع فى كم مقدار ما تحتاج السيرة العملية الى اسعاف السيرة النظرية
Ե. 11ա-2ա
الفصل الخامس فى بعض نقايص اخر متعلقة بالسيرة العملية وفى الوسايط التي
يستعملها ابن اهلل الصالحها
Զ. 12բ-3բ
الفصل السادس فى الشى الضروري وحده الذي تتجه اليه السيرة النظرية .وبه يقدر
االنسان ان يصل اليها
Է. 13բ-4բ
الفصل السابع فى فوايد السيرة النظرية
Ը. 14բ-6ա
الفصل الثامن فى سمو شرف السيرة المولفة المشتركة ما بين السيرة العملية والسيرة النظرية
Թ. 16ա-8ա
الفصل التاسع فى النوع العجيب الذي اقرن به يسوع التامل النظري بالعمل
Ժ. 18ա-9բ
الفصل العاشر فى االقتدا الكامل بسيدنا يسوع المسيح .وفي ان هذا غاية كل التامالت
االتي ايرادها
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ԺԱ. 19բ-23ա
التامل االول فى جالل عزة الملك العظيم سيدنا يسوع الميسح الذي يدعو جميع الناس الى اقتفايه
ԺԲ. 23ա-7ա
التامل الثاني فى العزم االلهى الذي رام به االثالوث االقدس ان يتجسد الكلمة االلهية الجل
خالص الجنس البشري الذي كان هلك بخطية آدم
ԺԳ. 27ա-9բ
التامل الثالث فى محبة اهلل الغير المتناهية التى تتال ال فى سر التجسد االلهى وفى الفوايد
العظيمة التى نجتنيها منها
ԺԴ. 29բ-33բ
التامل الرابع فى العزم الذي عزم به ابن اهلل ان يولد من امراة وفي انتخابه تعالى الكلية
الغبطة مريم العذراء وفي االنعام الجزيلة التى انعم بها عليها فى حين تجسده االلهى
ԺԵ. 33բ-9ա
التامل الخامس فى سيرة سيدتنا مريم العذراء الى زمان تجسد المسيح سيما مولدها وتقدمتها
الى الهيكل وزواجها مع القديس يوسف
ԺԶ. 39ա-42ա
التامل السادس فى الزمن الذي اختاره اهلل ليخبرنا فيه عن التجسد ويتحم هذا السر
ԺԷ. 42ա-7ա
التامل السابع فى بشرى الملك [مالك] جبرائيل للطوباوية مريم العذراء بسر التجسد
االلهي وفى كيف اهداها السالم وازال عنها الخوف الذي اعتراها من قبل هذه البشرى
ԺԸ. 47բ-50ա
التامل الثامن فى بشرى الملك [المالك] جبرائيل لعذراء بالتجسد االلهي
ԺԹ. 50բ-3ա
التامل التاسع الجزء االول فى اخر جواب العذراء للملك [للمالك] جبرائيل وفى رضاها بكالمه
Ի. 53բ-6ա
التامل العاشر فى تتميم سر التجسد االلهى وفى بعض اعراض ماليمة جسد سيدنا
يسوع المخلص
ԻԱ. 56ա-9ա
التامل الحادى عشر فى االنعام الجزيلة التى امتالت منها نفس يسوع وفى افعال الفضيلة
التى مارسها فى حين التجسد االلهى
ԻԲ. 59ա-60բ
التامل الثانى عشر فى كيف ان المسيح وهو فى مستودع امه انتقل ليقدس يوحنا المعمدان سابقه
ԻԳ. 61ա-7ա
التامل الثالث عشر فيما حدث في زيارة العذراء المتقدم ذكرها
ԻԴ. 67ա-8բ
التامل الرابع عشر فى مولد القديس يوحنا المعمدان سابق المسيح
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ԻԵ. 69ա-72բ
التامل الخامس عشر فيما عرض للقديس يوسف لما رأى العذراء قد حبلت .وعزم
على تخليتها وكيف ترأى له الملك [المالك] وعزاه باظهار هذا السر له
ԻԶ. 73ա-5ա
التامل السادس عشر فى سفر العذراء من ناصرة الى بيت لحم
ԻԷ. 75ա-7բ
التامل السابع عشر فى ميالد سيدنا يسوع المسيح في بيت لحم
ԻԸ. 77բ-9բ
التامل الثامن عشر فى سرور الماليكة عند ميالد المسيح وكيف خبّروا الرعاه عن مولده
ԻԹ. 79բ-81ա
التامل التاسع عشر فى كيف ان الرعاه مضوا الى بيت لحم وفيما عملوه هناك وفى كل
ما صار الى يوم اختتان المسيح
Լ. 81ա-3ա
التامل العشرون فى اختتان سيدنا يسوع المسيح
ԼԱ. 83ա-5բ
التامل الحادي والعشرون فى ذكر اسم يسوع الذي اتخذه سيدنا المخلص فى الختانة
ԼԲ. 85բ-9բ
التامل الثاني والعشرون فى كيف ان المجوس اتوا من المشرق ليسجدوا لسيدنا يسوع المسيح
ԼԳ. 89բ-91բ
التامل الثالث والعشرون فى كيف اتت المجوس من اورشليم الى بيت لحم وفيما فعلوه
لما دخلوا االسطبل الذي فيه يسوع
ԼԴ. 91բ-4ա
التامل الرابع والعشرون فى تطهير العذراء وتقدمتها يسوع في الهيكل
ԼԵ. 94ա-7ա
التامل الخامس والعشرون فيما حدث من قبل سمعان الشيخ النبية حنه حينما قدمت
العذراء ابنها فى الهيكل
ԼԶ. 97ա-101ա
التامل السادس والعشرون فى هرب يسوع الطفل الى مصر
ԼԷ. 101բ-2բ
التامل السابع والعشرون فى قتل االطفال وفي رجوع يسوع الطفل من مصر
ԼԸ. 102բ-3բ
التامل ثامن والعشرون فى مضى سيدنا يسوع المسيح الى اورشليم ومكثه هناك بين المعلمين
ԼԹ. 104ա-8ա
التامل التاسع والعشرون فيما فعلته العذراء بعد ما انتبهت على تخلف ابنها الى ان
وجدته فى الهيكل
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Խ. 108ա-11բ
التامل الثلثون فى سيرة سيدنا يسوع المسيح فى ناصرة [الناصرة] الى ان بلغ من العمر
ثلثين سنة
ԽԱ. 111բ-4բ
التامل الحادي والثلثون فى سيرة القديس يوحنا المعمدان وفي تبشيره الى وقت عماد
سيدنا يسوع المسيح
ԽԲ. 115ա-7ա
التامل الثاني والثلثون فيما قالته اليهود لماري يوحنا لما سألوه من هو وفيما قال هو عن نفسه
وعن المسيح
ԽԳ. 117բ-21բ
التامل الثالث والثالثون فى اعتماد سيدنا يسوع المسيح
ԽԴ. 122ա-5ա
التامل الرابع والثلثون فى ان المسيح بعد اعتماده مضى الى البرية وصام هناك اربعين يوماً
واربعين ليلةً
ԽԵ. 125ա-30ա
التامل الخامس والثلثون فى كيف تجرب سيدنا يسوع المسيح في البرية
ԽԶ. 130ա-5ա
التامل السادس والثلثون فى اختيار المسيح رسله
ԽԷ. 135ա-9ա
التامل السابع والثلثون فى العجيبة االولى التى صنعها يسوع المسيح وهى التى كملت
فى عرس قانا الجليل
ԽԸ. 139ա-41բ
التامل الثامن والثلثون فى كيف اخرج سيدنا يسوع المسيح الباعة من الهيكل
ԽԹ. 141բ-52բ
التامل التاسع والثلثون فى عظة السيد المسيح على الجبل وفى الثمانى التطويبات
Ծ. 152բ-4բ
التامل واالربعون فيما اوصى به المسيح تالميذه على نوع خصوصى في وعظه على الجبل
ԾԱ. 154բ-8բ
التامل الحادي االربعون فى الناموس االنجيلي الذي نادى به سيدنا يسوع المسيح فى عظته
على الجبل وفى جالل شرف هذا الناموس االلهى وسمو الكمال المدعو اليه كل الذين
يتمسكون باالنجيل المقدس
ԾԲ. 158բ-64բ
التامل الثاني واالربعون فى الصلوة الربية
ԾԳ. 164բ-8բ
التامل الثالث واالربعون فى ارسال المسيح رسله وتالميذه للتبشير بتعليمه
ԾԴ. 168բ-71բ
التامل الرابع واالربعون فى موت القديس يوحنا المعمدان الشهيد
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ԾԵ. 171բ-5բ
التامل الخامس واالربعون فى اآلية التى بها اشبع يسوع خمسة االف نفس من خمس خبزات
ԾԶ. 175բ-7բ
التامل السادس واالربعون فى آالية التى بها سكن البحر الهايج
ԾԷ. 178ա-84բ
التامل السابع واالربعون فى ان سيدنا يسوع المسيح سار على المياه واحتسبه تالميذه خياالً
ԾԸ. 184բ-9բ
التامل الثامن واالربعون فى كيف ان مارى بطرس شهد لالهوت سيدنا يسوع المسيح
ԾԹ. 189բ-91բ
التامل التاسع واالربعون فى تجلى سيدنا يسوع المسيح
Կ. 191բ-5ա
التامل الخمسون فيما حدث من العجايب بعد تجلى سيدنا يسوع المسيح
ԿԱ. 195ա-200բ
التامل الحادي والخمسون فى جواب المسيح البنى من زيدي لما طلبا منه تعالى ان يجلس
احدهما من عن يمينه واالخر من عن شماله فى ملكوته
ԿԲ. 200բ-5բ
التامل الثانى والخمسون فى العازر والغنى الشرير
ԿԳ. 205բ-11ա
التامل الثالث والخمسون فى توبة المجدلية
ԿԴ. 211ա-8ա
التامل الرابع والخمسون فى توبة المراة السامرية
ԿԵ. 218ա-21բ
التامل الخامس والخمسون فى المراة الزانية التى خلصها يسوع من مخاصميها وغفر
لها خطاياها
ԿԶ. 222ա-6ա
التامل السادس والخمسون فى توبة ذكا رئيس العشارين
ԿԷ. 226ա-8ա
التامل السابع والخمسون فى المراة الكنعانية التى اخرج يسوع من ابنتها شيطاناً
ԿԸ. 228ա-30բ
التامل الثامن والخمسون فى قايد الماية الذي اشفى يسوع عبده
ԿԹ. 230բ-3բ
التامل التاسع والخمسون فى المراة التى ابراها المسيح من نزف الدم
Հ. 233բ-7բ
التامل الستون فى المريض الذي اشفاه المسيح في بركة االبروباتيكى
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ՀԱ. 238ա-40ա
التامل الحادي والستون فى االبرص الذي ابراه المسيح واوصاه بان يري ذاته للكهنة
ՀԲ. 240բ-3ա
التامل الثاني والستون فى العشرة البرص
ՀԳ. 243ա-5բ
التامل الثالث والستون فى الرجل االعمى الذي اشفاه يسوع بقرب اريحا
ՀԴ. 245բ-8բ
التامل الرابع والستون فى االعمى المولود الذى اشفاه يسوع بطين جبله من تفلته
ՀԵ. 248բ-51ա
التامل الخامس والستون فى رجل اصم واخرس ابراه المسيح
ՀԶ. 251ա-4բ
التامل السادس والستون فى االية التى بها اخرج يسوع الشيطان من رجل مجنون اصم
واخرس كان يعذب فى روس االهلة (كذا)
ՀԷ. 254բ-7ա
التامل السابع والستون فى ابنة رئيس الجماعة التى اقامها المسيح من الموت
ՀԸ. 257ա-9ա
التامل الثامن والستون فى ابن االرملة الذي اقامه المسيح من الموت
ՀԹ. 259բ-66ա
التامل التاسع والستون فى قيامة لعازر من الموت
Ձ. 266ա-8բ
التامل السبعون فى مشورة الفريسيين على قتل المسيح وفى كيف ان قيافا حكم عليه تعالى
بالموت
ՁԱ. 268բ-71ա
التامل الحادي والسبعون فى الرجل الحكيم الذي بنى بيته على الصخرة وفى الرجل الجاهل
الذي بنى بيته على الرمل
ՁԲ. 271ա-4բ
التامل الثاني والسبعون فى مثل الزرع
ՁԳ. 274բ-9բ
التامل الثالث والسبعون فى مثل الزوان
ՁԴ. 279բ-83ա
التامل الرابع والسبعون فى متل حبة الخردل
ՁԵ. 283ա-6ա
التامل الخامس والسبعون فى مثل التاجر الطالب الاللي الحسنة
ՁԶ. 286ա-9բ
التامل السادس والسبعون فى مثل الماية نعجة
ՁԷ. 289բ-94բ
التامل السابع والسبعون فى االبن الشاطر
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ՁԸ. 294բ-8ա
التامل الثامن والسبعون فى الرجل الذي وقع بين يدي اللصوص واشفاه رجل سامري
ՁԹ. 298ա-302բ
التامل التاسع والسبعون فى العبد المديون لسيده بعشرة االف وزنة
Ղ. 302բ-6բ
التامل الثمانون فى مثل الوكيل المبدد مال سيده
ՂԱ. 306բ-8բ
التامل الحادي والثمانون فى الفريسى العشار اللذين مضيا الى الهيكل ليصلّيا هناك
ՂԲ. 308բ-12բ
التامل الثاني والثمانون فى رب بيت استاجر فعلة ليشتغلوا فى كرمه
ՂԳ. 313ա-5բ
التامل الثالث والثمانون فى مثل الكرمة
ՂԴ. 315բ-20բ
التامل الرابع والثمانون فى مثل الذين دعوا الى العرس مثل الذين دعوا الى العشا
ՂԵ. 320բ-4ա
التامل الخامس والثمانون فى العشر والعذاري
ՂԶ. 324բ-9ա
التامل السادس والثمانون فى مثل الوزنات والعشرة امنان
`)ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 2ա, 221բ, 329ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 2ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետրուար 2011»։
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ՅՈՒՀԱՆՆԱ ԿԼՈՒԴԻՈՒՍ ՎԵՐԹԵՐԻՈ

يوحنا كلوديوس فيرتريوا
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԳԻՐՔ

الكتاب الثالث من كتب العلم الالهوتي
1795 թ.

ԲԵՅՐՈՒԹ

)։بطرس ولد سليمان( ԳՐԻՉ՝ Բուտրուս [Պետրոս] վալադ Սուլեյման
ԹԵՐԹ՝ 143. չգրված՝ 141բ-3բ։ ՊՐԱԿ՝ II (4), 15IV (124), 2V-1 (143)։
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` եռա152

մահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.5x16.3։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16.5x10.3)։ ԳԻՐ՝
քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, կարևոր բառերը, կետադրութունը, լուսանցակողերի կետերը` կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 22։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
կաշի շրջանակով, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան թուղթ, կազմի մեջքին՝ «٧٩  تموز سنة٢ »الهوت االسقف الثالث։
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 սկզ. (Ա-Գ), չգրված ճնշագծերով, լուսագծերով արևմտյան
թուղթ։ ԷՋԱՆՇԱՆ` սև լաթ (2 հատ)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար։

Նմուշ 11ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Յուհաննա Կլուդիուս Վերթերիոյի (Jean-Claude de La Poype de Vertrieu,
1655-1732 թթ․) լատիներենով գրված աստվածաբանական աշխատության
մի հատվածի արաբերեն թարգմանությունը։ Գրքի թարգմանիչը մարոնի
դավանանքն ընդունած հալեպահայ քահանա է՝ Յակուբ [Հակոբ] Արութին
( )القس يعقوب اروتينանունով։ Աշխատության մեծ մասը գրված է հարց ու
պատասխանի ձևով։ Խորհրդածություններ են զանազան հարցերի շուրջ, այդ
թվում՝ օրենքի, սիրո, ճշմարիտ երկրպագության մասին։ Կազմված է բովանդակության ցանկից (1բ-6ա) և բուն աշխատությունից` առանձնացված
ենթագլուխներով։
Սկիզբ (1բ)
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين الكتاب الثالث من كتب العلم الالهوتى
Վերջ (141ա)
اذا ما ظهر ريس الرعاه ينال اكليل المجد الغير بالى امين امين امين
Առաջաբան՝ 1բ
الكتاب الثالث من كتب العلم الالهوتى للمعلم الفاضل والالهوتى الكامل كير يوحنا كلوديوس
فيرتريوا اسقف مدينةٍ من مملكة فرنسا اجزل اهلل ثوابه وهو يشتمل على الجز (كذا) الثامن
والتاسع من العلم المذكور
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Ա. 6բ-32բ
الجزء الثامن من العلم الالهوتى فى الشرايع (كذا) وهو خمسة مقاالت
ա. 6բ-11ա
المقالة االولى فى ماهية الشريعة
բ. 11ա-6ա
المقالة الثانية فى هل ان كل الشريعة حتى البشرية نفسها تلزم ذمة
գ. 16ա-20ա
المقالة الثالثة فى مادة الشرايع او فيما يقع تحت الزام الشريعة
դ. 20ա-4ա
المقالة الرابعة فى الذين يلتزمون بحفظ الشرايع
ե. 24ա-32բ
المقالة الخامسة فى كيف يزول الزام الشريعة
Բ. 33ա-141ա
الجزء التاسع من العلم الالهوتى فى وصايا الشريعة االلهية وبعض الخطايا الروسية
ثم فى اجبات بعض دعوات وخطاياها وهو اثنان وعشرون مقالة
ա. 33ա-7ա
المقالة االولى فى الشريعة االلهية على وجه العموم
բ. 37ա-45ա
المقالة الثانية فى وصايا االيمان
գ. 45ա-7ա
المقالة الثالثة فى وصية الرجا (كذا)
դ. 47բ-9բ
المقالة الرابعة فى وصايا المحبة
ե. 49բ-51ա
المقالة الخامسة فى الديانة على وجه العموم
զ. 51ա-6ա
المقالة السادسة فى الوصايا المالحظة الديانة المتضمنة فى الوصية االولى االلهية
է. 56ա-62բ
المقالة السابعة فى الوصية االلهية الثانية اعنى الحلف
ը. 63ա-9ա
المقالة الثامنة فى النذر
թ. 69ա-73բ
المقالة التاسعة فى الجديف والخطية التى بها يجرب االنسان ربه وفى خطية النفاق
ժ. 73բ-6բ
المقالة العاشرة فى الوصية االلهية الثالثه
ժա. 76բ-93բ
المقالة الحادية عشرة فى وصايا المحبة للقريب
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ժբ. 94ա-6ա
المقالة الثانية عشرة فى الوصية الرابعة
ժգ. 96ա-8բ
المقالة الثالثة عشرة فيما يلتزم به الوالدون من قبل التقوى نظراً الى اوالدهم
والمتزوجين بعضهم لبعض
ժդ. 98բ-104բ
المقالة الرابعة عشرة فى الوصية االلهية الخامسة
ժե. 104բ-9ա
المقالة الخامسة عشرة فى الوصية االلهية السادسة
ժզ. 109ա-13ա
المقالة السادسة عشرة فى الوصية االلهية السابعة
ժէ. 113բ-22ա
المقالة السابعة عشر فى الوصية االلهية التامنة
ժթ. 122բ-3ա
المقالة الثامنة عشرة فى الوصيتين االلهيتين التاسعة والعاشرة
ժը. 123ա-6բ
المقالة التاسعة عشرة فى البعض من الخطايا الروسية (كذا)
ժթ. 127ա-34ա
المقالة العشرون فى واجبات بعض دعوات وخطاياها
ի. 134ա-6ա
المقالة الحادية والعشرون فيما يلزم االطبا (كذا) والصيدالنيين والتجار واولى الصنايع
والفالحين وفى خطاياهم
իա. 136ա-41ա
المقالة الثانية والعشرون فى لوازم دعوة االكليريكيين

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
141ա
علقه بيده الحقير الفقير بطرس ولد سليمان صافى قاطن مدينة بيروت حاال فيسال (كذا) ربه
العفو عما اجرمه من االثام وكان نجازه فى خمسه خلت من شهر حزيران سنة  ١٧٩٥مسيحية
خمسة وتسعين ومايه بعد االلف  ١٧٩٥مسيحية برسم القس [ لفرنديوس سمعان راهب ماري

يوحنا الشوير]
Ծնթ. ջնջված է սև թանաքով

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)՝ 1ա, 79բ, 141ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով)՝
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ գրադարան MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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54
2387
ՔԱՀԱՆԱ ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂ

الخوري نيقوالوس صايغ
ՔԱՀԱՆԱ ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂԻ ԴԻՎԱՆԸ

ديوان الخوري نيقوالوس صايغ
1877 թ.
ԳՐԻՉ՝ Ռաֆաիլ Նաʻիմ Քիլդան )(رفائيل نعيم كلدان։
ՍՏԱՑՈՂ` Միխաիլ [Միքայել] Լազիե )(مخائل الظيه։
ԹԵՐԹ՝ 165 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում ١-٣٢٧, որ է` 1բ-163բ),
չգրված՝ 164բ, 165բ։ ՊՐԱԿ՝ V-2 (8), IV (16), III (22), 2IV (38), IV-1 (45),
4IV (77), V (87), III (94), V (104), III (110), V (120), III (126), V (136),
III (142), V (152), III (158), V-2 (165) (արաբանիշ թվերով պրակի
հաշվարկ` 1-21, որ է` 8բ, 9ա, 17ա, 23ա, 31ա, 39ա, 46ա, 54ա, 62ա, 70ա,
78ա, 88ա, 96ա, 104ա, 112ա, 120ա, 128ա, 136ա, 144ա, 152ա, 160ա)։
ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն թուղթ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.8x16.3։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն
(17.5x11)։ ԳԻՐ՝ նասխ։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, էջակալումը` կարմիր։ ՏՈՂ՝
19։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ կարմիր կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը`
դեղնավուն թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 սկզ. (Ա), չգրված դեղնավուն թուղթ։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. կազմը վնասված, մեջքը մաշված, 164ա էջի հիշատակարանի ստորին հատվածը եռանկյունաձև կտրած։

Նմուշ 50բ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տե՛ս բովանդակությունը ձեռ․ Հմր 174153։ Դիվանի ամբողջական օրինակ
է։ Այս օրինակում կան նաև Հալեպի քրիստոնյա համայնքի հայտնի ընտանիքներից մի քանիսին նվիրված բանաստեղծություններ, հանելուկ-քառյակներ։
Ձեռագրից կատարված հետևյալ մեջբերումից պարզ է դառնում, որ
Սաիղը Դիվանն անավարտ է թողել հիվանդության պատճառով 1756 թվա`)կանին (23բ
وقال رحمه اهلل تعالى له قصايد مما وجدناه محرراً بخطه فى بعض اوراقه فاضفناها ها هنا كما
هى وئين كانت بغير كمال وهى من قافية البا (كذا) قالها عند انتحال جسمه الطاهر بتواصل
االمراض سنة .١٧٥٦
)Սկիզբ (1բ
بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين وبعد هذا ديوان االب الفاضل
)Վերջ (163բ
فصل فى حسن الختام وهو الصلوة والسالم واتلو ابانا والسالم المريمى ان شيت تلقى الفوز
بالمختمى
Առաջաբան՝ 1բ
بسم االب واالبن وروح القدس اله واحد امين وبعد هذا ديوان االب الفاضل والعالم العامل الصالح
الذكر الخورى نيقوالوس صايغ االب العام للرهبان الفاسيليين [الباسيليين] القانونيين المكرمين
المنتسبين الى دير مارى يوحنا شوير القاطنين في بالد الدروز وقد رتبه على حروف الهجاء
قافية ( ), 26աقافية التاء( ), 24ա-6աقافية الباء( ), 17ա-24աقافية االلف( 1բ-17ա
قافية ( (, 32ա-50բقافية الخاء) ), 31բقافية الحاء( ), 27ա-31բقافية الجيم( ), 26ա-7աالثاء
), 75բ-6աقافية السين( ), 69ա-75աقافية الراء( ), 50բ-69աقافية الذال( ), 50բالدال
), 83բ-9աقافية العين( ), 78բ-83բقافية الطاء( ), 78բقافية الضاد( ), 76բ-8բقافيو الصاد(
),كافية الالم( ), 99բ-11աقافية الكاف( ), 94բ-9բقافية القاف( ), 89ա-94բقافية الفاء(
), 142ա-63բقافية الواو( ), 141բ-2աقافية النون( ), 138բ-41բقافية الميم( 111ա-38բ
).قافية الياء(

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
163բ
قد تم نسخ الديوان في اواخر تشرين ثان بيد الضعيف الفان رفائيل نعيم كلدان سنة ١٨٧٧
مسيحية ت [ ٢تشرين الثاني]  ٨غ [غربي] في مدرسة الكبوجيين
164ա
ومن بعده قد ملك مخائل الظيه في  ١٤تموز غ [غربي] سنة  ١٨٧٩مسيحية
Տե՛ս նաև ՄՄ Հմր 1756, 2388 ձեռագրերը։
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)` 1ա, 96ա, 164ա (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
165ա ( )؟ في اليوم قد وافا االله مع امه البكر الفتى في هيكل اهلل التقي سمعان مملو اهلل։

55
2388
ՔԱՀԱՆԱ ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂ

الخوري نيقوالوس صايغ
ՔԱՀԱՆԱ ՆԻԿՈԼԱՈՍ ՍԱԻՂԻ ԴԻՎԱՆԸ

ديوان الخوري نيقوالوس صايغ
[ԺԹ դար]
ԹԵՐԹ՝ 113 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ٧٦-٣٠١, որ է՝ 1ա-113բ)։
ՊՐԱԿ՝ 14IV+1 (113)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․ ճնշագծերով, լուսագծերով,
լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x15։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն
(16.5x10․5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը, էջակալումը` կարմիր։
Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 20։ ԿԱԶՄ՝ մարմարանման վարդագույն թուղթ, մեջքը` կապույտ լաթ, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ տողերով թուղթ (աջ կողմում
կարմիր լուսանցք)։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. թերթերը մեջքից հեռացած, թերթ 1-ի ստորին հատվածն ընկած, պակասավոր սկզբից և վերջից։

Նմուշ 51ա
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տե՛ս բովանդակությունը ձեռ․ Հմր 174154։ Պակասավոր օրինակ է։ Դիվանը
սկսվում է ()قافية الدال-ով և ընդհատվում ()قافية الواو-ով։
Սկիզբ (1ա)
الدال هو ذا انا اسكندر الملك الذى
Վերջ (113բ)
اذ لم تفد يوماً على برهان
1ա-11բ []قافية الدال, 11բ ()قافية الذال, 11բ-29ա ()قافية الراء, 29ա-35ա ( قافية
)السين, 35բ-6ա ()قافيو الصاد, 36ա-8ա ()قافية الضاد, 38ա ()قافية الطاء, 38բ-44բ
()قافية العين, 44բ-51ա ()قافية الفاء, 51ա-8ա ()قافية القاف, 58ա-62բ ()قافية الكاف,
62բ-74ա ()كافية الالم, 74ա-102ա ()قافية الميم, 102ա-6ա ()قافية النون, 106ա-13բ
()قافية الواو.
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)` 1ա, 73բ, 113բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով)`
«ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա՝ (ներառում է որոշ բառերի քերականական
վերլուծության օրինակներ արաբերենով)
Կազմաստառ Բ՝ (աշխատության վերնագիրը)՝
نيقوالوص (كذا) صائغ ديوان الخوري
1ա (սև թանաքով)՝ «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի անուան
Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր. 2011»։
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2389
ՋԻՐՄԱՆՈՍ ՖԱՐՀԱԹ

جرمانوس فرحات
[ՋԻՐՄԱՆՈՍ ՖԱՐՀԱԹԻ ԴԻՎԱՆԸ]

[]ديوان االب جرمانوس فرحات
1800 թ.
ԳՐԻՉ՝ Յուսուֆ վալադ Միխաիլ [Միքայել] Բանդահ ()يوسف ولد ميخايل بنداه։
ԹԵՐԹ՝ 135։ ՊՐԱԿ՝ 2II-1 (7), 16IV (135)։ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ․
ճնշագծերով, լուսագծերով, լուսադրոշմով` եռամահիկ։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20x14։
54

Տե՛ս նաև ՄՄ Հմր 1756, 2387 ձեռագրերը։
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ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն (16.5x9.5)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ` սև, խորագրերը,
որոշ բառեր, բանաստեղծությունների տների թիվը` կարմիր։ Հիշագիր։
ՏՈՂ՝ 19։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագույն կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ արևմտյան թուղթ ճնշագծերով, լուսագծերով։
ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. կաշին մաշված, պակասավոր սկզբից և վերջից,
նորոգված։

Նմուշ 75ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներբողական և բարոյախրատական բնույթի բանաստեղծություններ,
ինչպես նաև՝ Մկրտիչ ալ Քասիհ ալ Արմանիին նվիրված երկու բանաստեղծություն (68բ-9ա, 134բ-5ա)։
Դիվանի ամբողջական օրինակ է։ Տե՛ս նաև բովանդակությունը
ձեռ․ Հմր 2083։
Սկիզբ (1ա)
طوباك يا ادم المسجون فى نفق
Վերջ (135բ)
ًالمعترف ممنوعاً من االعتراف من قبل الرباط البيعي الثاني ان يكون الكاهن ممنوعا
1ա-13բ []قافية االلف, 13բ-26ա ()قافية الباء, 26ա-32ա ()قافية التاء, 32ա-3ա
()قافية الثاء, 33ա-4բ ()قافية الجيم, 34բ-41ա ()قافية الحاء, 41բ-2բ )(قافية الخاء, 42բ50ա ()قافية الدال, 50ա-1ա ()قافية الذال, 51ա-63ա ()قافية الراء, 63բ-4ա ( قافية
)الزاي, 64բ-9բ ()قافية السين, 69բ-71ա ()قافية الشين, 71բ-2ա ()قافيو الصاد, 72բ-3բ
()قافية الضاد, 74ա-5բ ()قافية الطاء, 76ա ()قافية الظاء, 76բ-85ա ()قافية العين, 85ա6ա ()قافية الغين, 86բ-8ա ()قافية الفاء, 88ա-94բ ()قافية القاف, 94բ-8բ ()قافية الكاف,
98բ-108բ ()كافية الالم, 109ա-18ա ()قافية الميم, 118բ-26բ ()قافية النون, 126բ-7բ
()قافية الهاء, 128ա-9բ ()قافية الواو, 129բ-32բ ()قافية الالء, 133ա-5բ ()قافية الياء.
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
Կազմաստառ Բ
 نيسان١١ وكان نجاز هذا الديوان على يد الفقيرالحقير بين \\\ اهلل يوسف ولد ميخايل بنداه فى
١٨٠٠  نيسان سنه٣٠ وانتهى في
41ա
] يوم االثنين1879[ ١٨٧٩  تموز سنة٥ \\\ [تمت] حروفه في

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
Կազմաստառ Ա (ստացողի)՝
]قد ملك على هذا الديوان المطران مخايي[ل
)ստացողի, այլ ձեռք(  يوسف هرون///
قد ملك على
الى يرغاكى هارون





ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ (տիրոջ)` կազմաստառ Ա, Բ, 68բ (բոլորշի, կապույտ թանաքով)` «ՄՄ ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ MIHRAN MINASSIAN
LIBRARY»։
ՆՇՈՒՄ՝ կազմաստառ Ա (սև թանաքով)` «Նուէր՝ Երեւանի Սբ. Մեսրոպ
Մաշտոցի անուան Մատենադարանին։ Միհրան Մինասեան, Հալէպ 2 Փետր.
2011»։
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 135բ՝ արաբերեն այբուբենի տառեր։

57
2727
ՍՈՒՐԲ ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ ՃԱՌԵՐԸ

مواعظ القديس يوحنا فم الذهب
1591-1601 թթ.
ԳՐԻՉ՝ ʿԱլիմ Սուլեյման ()عالم سليمان։
ԹԵՐԹ՝ 175, չգրված՝ 20ա, 74ա։ ՊՐԱԿ՝ 8V (80), IV (88), 5V (138), IV (146),
VI (158), IV+1 (167), IV (175)։ ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն թուղթ․ լուսագծերով։
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20x14,1։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն (16,7x10,6)։ ԳԻՐ՝ քանասի։
ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագրերը՝ կարմիր։ Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 19։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
սև կաշի, միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝ չգրված սպիտակ թուղթ։
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ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. թերթերին աղտոտվածության և խոնավության զանազան հետքեր, կազմի Ա փեղկի մի մասի և Բ փեղկի կաշին պատռված։

Նմուշ 91բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կոստանդնուպոլսի պատրիարք, աստվածաբան, քրիստոնյա եկեղեցու
հայրապետ Հովհան Ոսկեբերանի ճառերը։
Այս ձեռագրում ևս բացակայում է կորած համարվող ԺԵ ճառը։
)Սկիզբ (3բ
بسم االب واالبن والروح القدس اله واحد نبتدي بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه
نكتب مواعظ البينا
)Վերջ (174ա
االن والى كل اوان والى دهر الداهرين امين
Ա. 1ա-4բ
العظه االولى مرتبه على قوله ]السيد المسيح[ انه لم يقم في مواليد النساء اعظم من يوحنا
المعمدان
Բ. 4բ-6բ
العظه الثانيه مرتبه على فصل حماة بطرس
Գ. 6բ-9ա
العظه الثالثه مرتبه على الفصل المتضمن اخراج الروح النجس
Դ. 9ա-11բ
العظه الرابعه مرتبه على الفصل المتضمن الحث على احيا (كذا) ابنة الرئيس
Ե. 11բ-4բ
العظه الخامسه مرتبه على قوله [يسوع المسيح] انكم لم تطلبوني لنظركم االيات بل الكلكم الخبز
Զ. 14բ-6ա
العظه السادسه مرتبه على الفصل المتضمن حضور الجباه
Է. 16ա-7բ
العظه السابعه مرتبه على الفصل المتضمن اخراج الشياطين من الذي كان ياوي بين القبور
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Ը. 17բ-20բ
العظه الثامنه مرتبه على الفصل المتضمن انفراده فى الجبل ليصلى
Թ. 20բ-3բ
العظه التاسعه مرتبه على قوله سمعاً يسمعون وال يسمعون ونظراً ينظرون وال ينظرون
Ժ. 23բ-5բ
العظه العاشره مرتبه على قوله اتاملوا الزهر كيف ينموا
ԺԱ. 25բ-6բ
العظه الحاديه عشر مرتبه على قوله تعالى ايها المتعوبين وانا اريحكم
ԺԲ. 26բ-30ա
العظه الثانيه عشره مرتبه على قوله للتالميذ حتى متى اكون معكم وحتى متى احتملكم
ԺԳ. 30ա-3ա
العظه الثالثه عشره مرتبه على انجيل الخاطيه
ԺԴ. 33ա-6բ
العظه الرابعه عشره مرتبه على انجيل الزانيه
ԺԵ. 36բ-8բ
العظه السادسه عشره مرتبه على قوله وكان يسير الى كل مدينه ومعه مريم المجدليه
ԺԶ. 38բ-40ա
العظه السابعه عشره مرتبه على قوله فصل حماة بطرس
ԺԷ. 40ա-2ա
العظه الثامنه عشر (كذا) مرتبه على فصل ركوب السفينه
ԺԸ. 42ա-4բ
العظه التاسعه عشر مرتبه على قوله انجيل المخلع
ԺԹ. 44բ-7ա
العظه العشرين مرتبه على قوله ان كنت انا اشهد لنفسي
Ի. 47ա-8ա
العظه الحاديه وعشرين (كذا) مرتبه على ابن الملك المريض
ԻԱ. 48ադ
العظه الثانيه وعشرين (كذا) الماحذ االول من الصوم المقدس مرتبه على قوله ال يحتموا بالغد
ԻԲ. 48դ-9դ
العظه الثالثه والعشرين مرتبه على انجيل التجربه
ԻԳ. 49դ-50բ
العظه الرابعه وعشرين مرتبه على قول الكتبه للسيد لماذا تالميذك يتعدون وصية المشيخاه
ԻԴ. 50բ-1բ
العظه الخامسه وعشرين مرتبه على قوله ال تهتموا النفسكم بما تاكلون وال الجسادكم بما تلبسون
ԻԵ. 52ա-4ա
العظه السادسه وعشرين مرتبه على فصل قاضى الظلم الجور
ԻԶ. 54ա-6ա
العظه السابعه وعشرين مرتبه على قوله انسان كان له ابنان وغير ذلك
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ԻԷ. 56ա-9բ
العظه الثامنه وعشرين مرتبه على قوله انجيل الخاطيه وغدر يهودا
ԻԸ. 59բ-61ա
العظه التاسعه وعشرين مرتبه على قوله في ذلك الزمان اجتاز يسوع يوم سبت بين الزروع
ԻԹ. 61բ-3բ
العظه الثلثون مرتبه على فصل التجلى
Լ. 63բ-5բ
العظه الحاديه وثالثين مطلوبه العظه الثانيه وثالثين مرتبه على قوله اطلبوا تعطوا
ԼԱ. 65բ-7ա
العظه الثالثه وثالثين مرتبه على قوله ال تحلفوا ال بالسما (كذا)
ԼԲ. 67ա-8բ
العظه الرابعه وثالثين مرتبه على قوله ودعا االثنا عشر الرسل وعطاهم سلطاناً
ԼԳ. 68բ-70ա
العظه الخامسه وثالثين مرتبه على وكيل الظلم
ԼԴ. 70ա-2բ
العظه السادسه وثالثين فى انه يجب علينا ان نصنع الفضايل كلها هاهنا
ԼԵ. 72բ-6ա
العظه السابعه وثالثين مرتبه على فصل قايد المايه (كذا)
ԼԶ. 76ա-8բ
العظه الثامنه وثالثين مرتبه على ركوبه السفينه
ԼԷ. 78բ-81բ
العظه التاسعه وثالثين مرتبه على فصل الفريسي والعشار
ԼԸ. 81բ-3բ
العظه االربعين مرتبه على قوله رفعت امراه من الجمع صوتها وقالت طوبا للبطن
الذي حملك والثديين الذي[ن] رضعتهما
ԼԹ. 84ա-6բ
العظه الحاديه واربعين تتضمن الحث على االنكار منكري القيامة
Խ. 86բ-8ա
عظه (كذا) ثانيه واربعين مرتبه على قوله فضايل (كذا) الصوم وعلى التخلص من االكل
والشرب ودج الحيوانات واالقبال على الصوم مع بقيه شروطه
ԽԱ. 88ա-9բ
العظه الثالثه واربعين مرتبه على قوله ان االصحا ال يحتاجون الى طبيب
ԽԲ. 89բ-91ա
العظه الرابعه واربعين مرتبه على قوله الويل لكم ايها الكتبه واالغنيا (كذا)
ԽԳ. 91բ-3ա
العظه الخامسه واربعين مرتبه على ركوب السفينه وانتهاره الرياح وتعنفه التالميد
على خوفهم من الغرق
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ԽԴ. 93ա-4բ
العظه السادسه واربعين مرتبه على قوله على تطهير االبرص
ԽԵ. 94բ-7ա
العظه السابعه واربعين مرتبه على اخراج الروح النجس وقوله ان هذا النجس ال يخرج
اال بالصوم والصال
ԽԶ. 97ա-8բ
العظه الثامنه واربعين مرتبه على قوله ال تهتموا بانفسكم بماذا تاكلون
ԽԷ. 98բ-100ա
العظه التاسعه واربعون مرتبه على قوله ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسين
ما تدخلون ملكوت السما
ԽԸ. 100ա-2ա
العظه الخمسون مرتبه على قوله وبدى يغاير المدن التي كان فيها اكثر قواته
ԽԹ. 102ա-3բ
العظه الحاديه وخمسون مرتبه على قوله ان اتحرزوا من خمير الفرسيين
Ծ. 103բ-5ա
العظه الثانيه وخمسين مرتبه على قوله انسان ذو جنس مضى الى الغربه لياحد [لياخذ]
الملك ويعود
ԾԱ. 105ա-6բ
العظه الثالثه وخمسين مرتبه على قوله اذا رايتم سحابا قلتم اليوم مطراً
ԾԲ. 106բ-8ա
العظه الرابعه وخمسين مرتبه على قوله مثل حبة الخردل والخمير
ԾԳ. 108բ-9բ
العظه الخامسه وخمسين مرتبه على قوله اعطوا ما لقيصر لقيصر ومال اهلل هلل
ԾԴ. 109բ-11բ
العظه السادسه وخمسين مرتبه على فصل الزنادقه منكري القيامه
ԾԵ. 111բ-3բ
العظه السابعه وخمسون مرتبه على فصل الوليمه والمتكيين
ԾԶ. 113բ-5ա
العظه الثامنه وخمسين مرتبه على قوله انسان كان له ابنان فقال االول منهما امضى
واعمل فى الحقل
ԾԷ. 115ա-7ա
العظه التاسعه وخمسين مرتبه على مثل المدعيين
ԾԸ. 117ա-8բ
العظه الستين مرتبه على اخراجه الشياطين وامره ان ال يظهر ذلك
ԾԹ. 118բ-21ա
العظه الحاديه وستون مرتبه على قوله وكان فى مجمعهم رجل فيه روح سو
Կ. 121ա-3ա
العظه الثانيه وستون مرتبه على قوله انسان غنى اخصبت كورته
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ԿԱ. 123ա-4բ
العظه الثالثه وستين مرتبه على قوله اجاب واحد من الجمع وقال يا معلم قد اتيك بابني
فان به شيطان
ԿԲ. 124բ-6բ
العظه الرابعه وستين مرتبه على قوله وجوا اليه الفريسيون ليجربوه
ԿԳ. 126բ-9ա
العظه الخامسه وستين مرتبه على اخراج الشياطين من الزمن
ԿԴ. 129ա-31ա
العظه السادسه وستون مرتبه على قوله اسمع يا اسراييل الرب االهل واحداً
ԿԵ. 131ա-3բ
العظه السابعه وستون مرتبه على مثل الذي غرس الكرم وبنا فيه البرج والمعصره
ԿԶ. 133բ-5ա
العظه الثامنه وستون مرتبه على قولهم ليس هذا ابن يوسف
ԿԷ. 135ա-6բ
العظه التاسعه وستون مرتبه على قوله لماذا تالميذك يتعدون وصيه المشيخه
ԿԸ. 136բ-8ա
العظه السبعين مرتبه على عمل الكرم والعماملين
ԿԹ. 138ա-40բ
العظه الحاديه وسبعين مرتبه على قوله كما رفع موسى الحيه فى البريه
Հ. 140բ-3ա
العظه الثانيه وسبعون مرتبه على مثل الغني والعازر
ՀԱ. 143ա-4բ
العظه الثالثه وسبعون مرتبه على قوله ليس اقول لك ان تغفر الخيك سبع مرات في اليوم
بل يبعين مره
ՀԲ. 144բ-6ա
العظه الرابعه وسبعون مرتبه على قوله من منكم يريد ان يبنى البرج
ՀԳ. 146ա-7բ
العظه الخامسه وسبعين مرتبه على انجيل ابني زبدا
ՀԴ. 147բ-9բ
العظه السادسه وسبعين مرتبه على كمال الصوم المقدس
ՀԵ. 149բ-51ա
العظه السابعه وسبعون \\\ االثنين باكر من جمعة البسخه
ՀԶ. 151ա-3ա
العظه الثامنه وسبعون من البسخه (واذ كان الذين يقرون كتب العلوم)...
ՀԷ. 153ա-4բ
العظه التاسعه وسبعون من سبت البسخه (واذ قد سمعنا االن ربنا له المجد)...
ՀԸ. 154բ-6ա
العظه الثمانون من جمعة البسخه (لنا االن ان نتامل معاني الكتب االلهيه جيداُ)
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ՀԹ. 156ա-8ա
العظه الحاديه وثمانين من جمعة البسخه (يا لهذا الغلط ما اعظمه)...
Ձ. 158ա-9բ
العظه الثانيه وثمانين من البسخه (واذا الحسود اردي من الوحوش الطاريه [الضاريه])...
ՁԱ. 159բ-61բ
العظه الثالثه وثمانون ليوم الخميس الكبير
ՁԲ. 161բ-3ա
العظه الرابعه وثمانون ليوم الجمعة من البسخه (واذا قد علمنا االن ان)...
ՁԳ. 163ա-4ա
العظه الخامسه وثمانون (واذا كانت االقوال النبويه النها منا)...
ՁԴ. 164ա-5բ
العظه السادسه وثمانون ليوم الجمعه من البسخه (كما ان الملوك اذا جا الرعيه بوساطة الكتب)...
ՁԵ. 165բ-7բ
العظه السابعه وثمانون مرتبه على قوله من كانت عنده وصايا وحفظها
ՁԶ. 167բ-74ա
عظه البينا القديس يوحنا فم الذهب على كلمة السيد ال ال تمسكوا الشر فى قلوبكم
ՀԱՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.
Կազմաստառ Ա (Հովհան Ոսկեբերանի համառոտ կենսագրությունը,
)այլ ձեռք
خبر هذا القديس الجليل اعلم ان منشا القديس يوحنا فم الذهب كان من مدينة انطاكيه الشام ...
اوجاعاً وانسقامًا رديه شديده مهلكه

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
23ա
علقه بيد افقر عباد اهلل بذنبه عالم سليمان المكنا بابن سالم فرح سالم
73բ
الخط يبقا زمانا بعد كاتبه وكاتب الخط تحت االرض مدفونا فيا قاري الخط قول هلل يرحمه فيا
سامع النطق قول بهذا امين
174ա
علقه بيد افقر عباد اهلل دعاء واحقرهم وادلهم [أذلهم] بذنبه عالم سليمان مكنا بابن سالم من
طرابلس برسم دير القديس اشعيا النبي سنة  ،٧١٠سنة  ١للهجرة ،للتجسد الكلمه سنة  ،والكمال
55
لمن ال له زوال
55

Տարեթվերը թերի են լրացված։ Առաջին թվականի միայն սկզբի 3 թվերն են լրացված,
այն է՝ ٧١٠, որ Ադամի թվականով հաշվելու դեպքում կարող է համընկնել մ.թ. 1591-1601 թթ.
միջև ընկած տարիներին։ Հիջրայի (արաբական լուսնային օրացույց) տարվա թվականի
միայն առաջին նիշն է լրացված, այն է՝ ١, այսինքն՝ հիջրայի 1000-ական թվականներին։
Հիջրայի 1000-1010 թվականները համընկնում են մ.թ. 1591-1601 թվականներին։ Մեր
թվարկության թվականը լրացված չէ:

167

مثل القراطيس مذما خطهو قلمي
فنسوف عن صبري وعن المي
ًما زال دمعي على الخدين منحدرا
حتى اذا ما فنى اتبعته بدمي
.قد يخط ودمع العين يغسله
قد شكا الضد قرطاسي الى قلمي
174բ

برسم رهبان ماري يوحنا الشوير وقفون (كذا) موبد [مؤبد] لرهبان المذكورين ]واالن بدير
]ماري اشعيا التي الروم الكاتوليك مال حرادة وله بمستور يا هذه
Ծնթ. ջնջված է սև թանաքով

175ա
.باسم االب واالبن والروح القدس اله واحد امين قد علق بيده الفانيه سليمان ابن الهجين رحمه

58
2730
ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻ

درب الصليب
[1809 կամ 1810 թ.]56
ԹԵՐԹ՝ 226 (ունի արաբանիշ թվերով էջակալում` ١٢-٤٢٧, որ է՝ 1ա- 224բ,
որոշ էջերում բաց է թողնված արաբերեն էջակալումը). չգրված՝ 113ա, 173ա,
175ա, 177ա 179ա, 181ա, 183ա, 185ա, 187ա, 190ա, 193ա, 195ա, 200ա,
222ա, 225ա-6բ։ ՊՐԱԿ՝ անհաշվելի (սերտաճած)։ ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն
թուղթ. լուսագծերով։ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14.4x8.6։ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն
(11.2x5.4)։ ԳԻՐ՝ քանասի։ ԹԱՆԱՔ՝ սև, կարմիր, խորագրերը՝ կարմիր։
Հիշագիր։ ՏՈՂ՝ 16։ ԿԱԶՄ՝ շագանակագույն կաշի՝ դրոշմազարդ (ոսկի, ձվածիր) բաղադրյալ շրջանակով (ոսկի), միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը՝
նախշազարդ թուղթ։ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա+Բ), սպիտակ չգրված թուղթ։
ՓՈՐԱԳՐԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ (լատիներեն արձանագրություններով)՝
 (113բ) խաչելության տեսարան, հեղինակությամբ` A. Novelli del,
A. Baratti scul.։
 (173բ, 175բ, 177բ, 179բ, 181բ, 183բ, 185բ, 187բ, 190բ, 193բ, 195բ)
խաչի Գ-Դ, Զ-ԺԲ, ԺԴ և ԺԳ կայանների պատկերումը, հեղինակությամբ՝ C. P. S. C. M. Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.։
56

Թվականը ճշտեցինք ձեռագրում տեղ գտած տոմարի սկսվելու թվականով։
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ՎԻՃԱԿ՝ բավարար. թերթերին աղտոտվածության և խոնավության
հետքեր, պակասավոր սկզբից։

Նմուշ 186 ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների ճանապարհի տասնչորս դրվագների
նկարագրություններ են, որոնք կոչվում են «Տասնչորս կայաններ»։ Ընդգրկում է նաև աղոթքներ, խորհրդածություններ, տարվա ընթացքում տեղի
ունեցող տոների աղյուսակ (ايام االعياد والتذكارات اليام السنة كلها شهراً فشهر,
200բ-21բ) և տոմար, որ սկսվում է 1810 թվականով (222բ-4բ)։
Սկիզբ (1ա)
اخيراً قبل االرض ثلث مرة اكراماً للثالوث االقدس
Վերջ (224բ)
الشهر عدد ايام قيامة الرب
نيسان
٢٠

الشهر عدد ايام صوم الكبير
ادار
٠٣

قاعدة القمر
٢٠

سنين المسيح
١٨٥١

Ա. (1ա-171բ) Աղոթքներ
 ايتها االم القديسة اجعلى جراحات وحيدك... اخيراً قبل االرض ثلث مرة اكرامًا للتالوث االقدس
فى قلبى منطبعة
Բ. (171բ-97ա) Ճանապարհ խաչի կամ «Տասնչորս կայաններ»
ա․ 171բ-2ա
المرحلة االولى نتامل يسوع محكومًا عليه بالموت
բ․ 172ա-4ա
ال صليبه على منكبيه
ً المرحلة الثانية نتامل يسوع حام
գ․ 174աբ
المرحلة الثالثة نتامل يسوع ساقطاً تحت الصليب مرة األولى
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դ․ 176ա-8ա
المرحلة الخامسة نتامل كيف ان سمعان القرواني مضطراً لحمل صليب يسوع
ե․ 178ա-80ա
المرحلة السادسة نتامل كيف ان االمراة المدعوت (كذا) وارينا [القديسة فيرونيكا]
تمسح وجه يسوع بالمنديل
զ․ 180ա-2ա
المرحلة السابعة نتامل يسوع ساقطاُ تحت الصليب مرةً ثانيةً
է․ 182ա-4ա
المرحلة الثامنة نتامل يسوع يعزى بنات اورشليم
ը․ 184ա-6ա
المرحلة التاسعة نتامل يسوع ساقطاً تحت الصليب مرةً ثالثةً
թ․ 186ա-8ա
المرحلة العاشرة نتامل كيف الجند يعرون يسوع من ثيابه ويسقوه خالً ممزوجاً بالمرارة
ժ․ 188ա-9ա
المرحلة الحادية عشر نتامل يسوع مسمراً على الصليب
ժա․ 189բ-91բ
المرحلة الثانية عشر نتامل يسوع مرفوعاً على الصليب ومايتاً
ժբ․ 191բ-2բ
ال من على الصليب
المرحلة الثالثة عشر نتامل يسوع منز ً
ժգ․ 192բ-7ա
المرحلة الرابعة عشر نتامل يسوع موضوعاً فى القبر
Գ. (197բ-9բ) Աղոթքներ
طلبة تقال جمعة الالم (كذا) جمعت العظيمة  ...باحسن قيام نشكرك والشكر لك دايم على الدوام
»ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 132բ, 174բ, 224բ, 226բ՝ (զարդարուն լատիներեն «N
տառը)։
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ABSTRACT
The Matenadaran's collection of 2,732 Arabic script manuscripts
contains fifty-eight copies of Christian Arabic manuscripts.
These are obtained through donations. Among the donors are Mihran
Minassian (23 manuscripts։ Mss. No. 1996, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260,
2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2385,
2386, 2387, 2388, 2389,), Varuzhan Salatian (9 manuscripts։ Mss. No. 1738,
1741, 1753, 1755, 1756, 1757, 1762, 1763, 1765), Arshak Danagozian
(9 manuscripts։ Mss. No. 1153, 1154, 1155, 1156, 1160, 1161, 1162, 1180,
1189), Hovhannes Pasmachian (7 manuscripts։ Mss. No. 1044, 1045, 1046,
1961, 1976, 2082, 2083), Chorch Khorozian (2 manuscripts։ Mss. No. 1127, 1130),
Vrezh Nersisian (2 manuscripts: Mss. No. 2727, 2730), Grigor Barseghian
(2 manuscripts։ Mss. No. 1014, 1977), Hrach‘ Avetisian and his wife
(1 manuscript։ Ms. No. 1197), Ruben Parsumian (1 manuscript: Ms. No. 2092),
and “Pyunik” Charitable Foundation (1 manuscript։ Ms. No. 2282).
The manuscripts date back to the 17th-19th centuries, written in Syria,
Lebanon, Egypt, and Antioch. They represent different genres and topics of
medieval literature։ Prayer books, Gospels, liturgical books, anecdotes and
hagiographic accounts, etc.
Among others are the Book of Sirach (ms. 1153) and the theological
work of Yuhanna Claudius Wertherio (ms. 2386). Mss. 2083 and 2389 are
copies of poems composed by the Maronite bishop Gabriel Germanos
Farhat, while mss. 1741, 1756, 2387, and 2388 contain poems of Nikolaos
Sayegh. Ms. 1757 is particularly exceptional. It was composed in the 18th
century by ‘Abdallah Zakher – one of the founders of the first printing press
in the Middle East. Mss. 2256-2272 are volumes of “Storia ecclesiastica” by
Giuseppe Agostino Orsi (1692-1761).
The catalogue is intended for medievalists, Arabists, scholars interested
in Christian Arabic studies, theology and religious studies.
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ՑԱՆԿԵՐ
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հմր 1189, էջ 61
االفخولوجيون
մր
Հ 1976, էջ 96
االفشين
Հմր 1762, էջ 81
االناجيل االربعة
մր
Հ 1997, էջ 102
انجيل متى
մր
Հ 1014Ա, էջ 23
االنشيريديون
մր
Հ 1154Ա, էջ 41
تأمالت
մր
تأمالت )سبعة(
Հ 1763Զ, էջ 87
մր
تأمالت في الصفات االلهية
Հ 1763Ե, էջ 86
մր
Հ 2385, էջ 145
تامالت االنبا لويس الجسري (الجزء االول)
մր
Հ 1160, էջ 50
التريودي
մր
Հ 1757, էջ 78
تفنيد المجمع العنيد
Հմր 2256-2272, էջ 109-143
التواريخ الكنايسية
մր
Հ 2730, էջ 168
درب الصليب
մր
Հ 1755, էջ 75
الدرجات الكنايسية في سؤال وجواب
մր
Հ 1741, էջ 69
ديوان الخوري نيقوالوس صايغ
մր
Հ 1756, էջ 76
Հմր 2387, էջ 156
Հմր 2388, էջ 158
Հմր 2083, էջ 104
ديوان جرمانوس فرحات
մր
Հ 2389, էջ 159
Հմր 1763Բ, էջ 84
رسالة وجيزة في تعليم الصلوة العقلية
Հմր 1045, էջ 28
رياضة الميالد المقدس
մր
Հ 1046, էջ 30
السهرانه ومدائح
մր
Հ 2082, էջ 103
سيرة االمبراطورة ثيودورا
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صلوات

صلوات روحية
صلوات الجل خالص النفوس
طائفة االرمن
عجائب العذراء
العلم الالهوتي (الكتاب الثالث)
عن الكنيسة المارونية
في االمانه القويم رايها
قصص واخبار
كتاب فى الفلسفة وفى المنطق وفى علم
الكالم
كتاب يشوع ابن سيراخ
الكمال المسيحي (المقالة الربعة في العفة
من الجزء الثالث)
مجموع

مرآة االنفس )النصيحة الثانية(
المعلم الالهوتي (المخاطبة السابعة عشرة)
مقاالت في الالهوت
مقاالت للقديس يوحنا الدمشقي
ملخص تاريخ الميرون وكامل صفة طبخه
منهج مستقيم لبغية النعيم
مواعظ القديس يوحنا فم الذهب
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Հմր 1154Գ, էջ 43
Հմր 1156, էջ 47
Հմր 1161, էջ 53
Հմր 1738, էջ 66
Հմր 1996, էջ 99
Հմր 2282, էջ 143
Հմր 1130, էջ 35
Հմր 2092, էջ 105
Հմր 1044, էջ 27
Հմր 1154Բ, էջ 42
Հմր 1180, էջ 56
Հմր 2386, էջ 152
Հմր 1977, էջ 98
Հմր 1765Ա, էջ 89
Հմր 1753, էջ 71
Հմր 1765Գ, էջ 90
Հմր 1153, էջ 38
Հմր 1127, էջ 33
Հմր 1765, էջ 88
Հմր 1763, էջ 83
Հմր 1162, էջ 54
Հմր 1154, էջ 40
Հմր 1014, էջ 22
Հմր 1763Գ, էջ 85
Հմր 1155, էջ 45
Հմր 1961, էջ 94
Հմր 1765Բ, էջ 89
Հմր 335, էջ 20
Հմր 1763Դ, էջ 86
Հմր 2727, էջ 161

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
‘Աբդալլահ իբն ալ Ֆադլ ալ Անտաքի ( )عبد اهلل ابن الفضل االنطاكي- Հմր 1014Բ, էջ 24
‘Աբդալլահ Զախեր ( )عبد اهلل زاخر- Հմր 1757, էջ 78
Ագապիոս Լանդոս - Հմր 1180, էջ 56
Անբա Ալֆոնսիոս Ռոդրիկոս ալ Ռահիբ ալ Յասու‘ի ( االنبا الفونسيوس ردريكوس
 )الراهب اليسوعي- Հմր 1127, էջ 33
Անբա Լուիս ( )االنبا لويس- Հմր 1155, էջ 45, Հմր 2385, էջ 145
Անբա Յուանես ]Հովհաննես[ ( )انبا يوانس- Հմր 335, էջ 20
Անտոնիոս իբն Շամմաս Ֆարաջալլահ ‘Ազար ալ Սիրիանի ( انطونيوس ابن
 )شماس فرج اهلل عازار السرياني- Հմր 1046, էջ 30
Բասիլիուս [Բարսեղ] Մեծ (սուրբ) ( )القديس باسيليوس الكبير- Հմր 1738, էջ 66
Բուտրուս [Պետրոս] Խուրի [ալ Թուլաուի] (] )الخوري بطرس̄[التوالوي- Հմր 1763Դ,
էջ 86
Իբն Շամհուն ալ Մութատաբիբ ( )ابن شمحون المتطبب- Հմր 335, էջ 20
Իսահակ ալ Սիրիանի [Իսահակ Ասորի] ( )اسحاق السرياني- Հմր 1014Բ, էջ 24
Կարդինալ Օրսի ( )الكردينال اورسى- Հմր 2256-2271, էջ 109-141
Մաքսիմոս ալ Ռահիբ ալ Կանունի ալ Հալաբի ( )مكسيموس الراهب القانونى الحلبىՀմր 1763Զ, էջ 87
Յուհաննա ալ Դիմաշկի [Հովհան Դամասկացի] ( )يوحنا الدمشقي- Հմր 1765,
էջ 88, Հմր 1738, էջ 66
Յուհաննա Ֆամ ալ Զահաբ [Հովհան Ոսկեբերան] ( )يوحنا فم الذهب- Հմր 1154Բ,
էջ 42, Հ մր 1738, էջ 66, Հմր 2727, էջ 161
Նիկոլաոս Սաիղ ( )نيقوالوس صايغ- Հմր 1741, էջ 69, Հմր 1756, էջ 76, Հմր 2387,
էջ 156, Հմր 2388, էջ 158
Պատրիարք Սաֆրոնիոս ( )البطريرك صفرونيوس- Հմր 1976, էջ 96
Ջիբրաիլ ]Գաբրիել[ Ջիրմանոս Ֆարհաթ ( )جبرائيل جرمانوس فرحات- Հմր 1763Բ,
էջ 84, Հմր 2083, էջ 104, Հմր 2389, էջ 159
Ռուֆաիլ Ռահիբ ( )روفأيل راهب- Հմր 1763Ե, էջ 86
Գրիգորիոս (սուրբ) ( )القديس غريغوريوس- Հմր 1738, էջ 66
Ֆիլիպոս Բակեթի ( )فيليبوس بكّيتي- Հմր 2272, էջ 141
Յուհաննա Կլուդիուս Վերթրիո ( )يوحنا كلوديوس فيرتريوا- Հմր 2386, էջ 152
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ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐԻ, ԳՐԻՉՆԵՐԻ, ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ,
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻ, ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
‘Աբդ ալ Մասիհ Սալիբ ալ Մաս‘ուդի ալ Բարմուսի ( عبد المسيح صليب المسعودي
 )البرموسي- Հմր 335, էջ 20
‘Աբդ ալ Նուր իբն ալ Շամմաս Իլիաս ալ Հալաբի ալ Մալաքի ( عبد النور ابن
 )الشماس الياس الحلبي الملكي- Հմր 1162, էջ 54
‘Ալիմ Սուլեյման ( )عالم سليمان- Հմր 2727, էջ 161
Ալֆետերիոս ալ Քաբուջի (վարդապետ) ( )االب الفتيريوس الكبوجي- Հմր 1155, էջ 45
Անտոն Սաբբաղ ( )انطون صباغ- Հմր 2256-2272, էջ 109-143
Անտոնիոս իբն Շամմաս Ֆարաջալլահ ‘Ազար ալ Սիրիանի ( انطونيوس ابن
 )شماس فرج هللا عازار السرياني- Հմր 1046, էջ 30
Անտոն Իլիաս Դահիր ( )انطون الياس ضاهر- Հմր 2082, էջ 103
Անտոն Յուսուֆ Բասիլ ( )انطون يوسف باسيل- Հմր 1154, էջ 40
Բասիլ իբն Խուրի Ջիբրաիլ ( )باسيل ابن خوري جبرائيل- Հմր 1189, էջ 61
Բուլոս իբն ալ Խավաջա ‘Աբդ ալ Մասիհ Անթաքի ( بولص ابن الخواجه عبد المسيح
 )انطاكي- Հմր 2266, էջ 129
Բուտրուս [Պետրոս] Ջիրմանոս Սադիր ( )بطرس جرمانوس صادر- Հմր 1045, էջ 28
Բուտրուս [Պետրոս] վալադ Սուլեյման ( )بطرس ولد سليمان- Հմր 2386, էջ 152
Իլիաս իբն Միխաիլ [Միքայել] ( )الياس ابن مخاييل- Հմր 1741, էջ 69
Իսքանդար Միխաիլ ]Ալեքսանդր Միքայել[ Լիան ( )اسكندر ميخايل ليانՀմր 1753, էջ 71
Իսքանդար ]Ալեքսանդր[ Րիզկ Քուրդի ( )اسكندر رزق كردي- Հմր 1155, էջ 45
Իսքանդար ]Ալեքսանդր[ Շթիդուք ( )اسكندر شتيدوك- Հմր 1045, էջ 28
Լուսիա Հենլի ( )لوسيا هنلي- Հմր 1156, էջ 47
Հանանիա իբն Հաննա ալ Հոմսի ( )حنانيا بن حنا الحمصي- Հմր 1765, էջ 88
Յակուբ [Հակոբ] Խաիիաթ ( )يعقوب خياط- Հմր 1757, էջ 78
Յուսուֆ իբն Աբդալլա Շըքեր ( ) يوسف ابن عبد اهلل شكير- Հմր 1741, էջ 69
Յուսուֆ վալադ Միխաիլ ]Միքայել[ Բանդահ ( )يوسف ولد ميخايل بنداهՀմր 2389, էջ 159
Յուսուֆ իբն Ուստա Յուհաննա իբն ալ Հաջ Ասլան իբն Ուստա Յանի ( يوسف
 )ابن اسطا يوحنا ابن الحاج اصالن ابن اسطا ياني- Հմր 1753, էջ 71
Յուսուֆ վալադ Անտոն Իստանբուլիյե ( )يوسف ولد انطون اسطنبولية- Հմր 1127, էջ 33
Մալաթիոս (Հալեպի եպիսկոպոս) ( )كريوس مالتيوس مطران حلب- Հմր 1189, էջ 61
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Մակարիուս իբն ալ Զա’իմ ( )مكاريوس بن الزعيم- Հմր 1180, էջ 56
Միխաիլ ]Միքայել[ Հաննա Խուրի ( )ميخايل حنا خوري- Հմր 1961, էջ 94
Միխաիլ ]Միքայել[ Լազիե ( )مخائل الظيه- Հմր 2387, էջ 156
Մկրտիչ ալ Քասիհ ալ Արմանի ( )مكرديج الكسيح االرمني- Հմր 2083, էջ 104,
Հմր 2389, էջ 159
Նասրալլահ (քահանա) ( )قسيس نصرهللا- Հմր 1762, էջ 81
Նիկեֆորոս Գրեգորաս ( )كيريوكير نيكيفورس- Հմր 1014Ա, էջ 23
Նիկոլա իբն Հաննա ալ Խաիիաթ ( )نقوال ابن حنا الخياط- Հմր 1757, էջ 78
Նիկոլա Խուրի ( )الخوري نقوال- Հմր 1014Ա, էջ 23
Պատրիարք Կիրիլ V ( )البطريرك انبا كيرلس الخامس- Հմր 335, էջ 20
Ջիբրաիլ ]Գաբրիել[ Խուրի ( )الخوري جبرائل- Հմր 1189, էջ 61
Ջիբրաիլ ]Գաբրիել[ վալադ Մուսա Միդանի ( )جبراييل ولد موسى ميدانىՀմր 1014, էջ 22
Ջիրմանոս Յուսուֆ Դարահ ( )جرمانوس يوسف داره- Հմր 1189, էջ 61
Ջիրջիս ( )جرجس- Հմր 1762, էջ 81
Ջիրջիս Խուրի ( )الخوري جرجس- Հմր 1189, էջ 61
Ջիրջիս Սաբա Խաբբազ ( )جرجس سابا خباز- Հմր 1153, էջ 38
Ռաֆաիլ Նաʻիմ Քիլդան ( )رفائيل نعيم كلدان- Հմր 2387, էջ 156
Սուլեյման Խուրի վալադ ալ Խուրի Ջիբրաիլ [Գաբրիել] ( الخوري سليمان ولد
 )الخوري جبراييل- Հմր 1160, էջ 50
Վիհբե Յարդ ( )وهبه يارد- Հմր 1738, էջ 66
Րիզկալլահ իբն Միխաիլ ]Միքայել[ Շըքեր ( )رزق هللا ابن مخاييل شكير- Հմր 1741,
էջ 69
Րիզկալլահ Նասրալլահ Սամման ( )رزق هللا نصرهللا سمان- Հմր 2092, էջ 105
Ֆաթհալլահ վալիդ Բութրոս ]Պետրոս[ Սամման ( )فتح هللا ولد بطرس سمانՀմր 2092, էջ 105
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ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
Անտիոք - Հմր 1160, էջ 50
Բեյրութ - Հմր 2386, էջ 152
Լաթաքիա - Հմր 1189, էջ 61
Կահիրե - Հմր 335, էջ 20
Հալեպ - Հմր 1045, էջ 28, Հմր 1154, էջ 40, Հմր 2256-2272, էջ 109-143

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
1591-1601 թթ. - Հմր 2727, էջ 161
1637-1639 թթ. - Հմր 1753, էջ 71
1674 թ․- Հմր 1162, էջ 54
1700 թ. - Հմր 1762, էջ 81
1760 թ. - Հմր 1738, էջ 66
1795 թ. - Հմր 1014, էջ 22, Հմր 2386, էջ 152
1800 թ. - Հմր 2389, էջ 159
1808 թ. - Հմր 1160, էջ 50
1809/1810 թ. - Հմր 2730, էջ 168
1814 թ. - Հմր 1045, էջ 28
1827 թ. - Հմր 2092, էջ 105
1832 թ. - Հմր 1154, էջ 40
1850 թ. - Հմր 1741, էջ 69
1852 թ. - Հմր 1189, էջ 61
1865 թ. - Հմր 2092, էջ 105
1872 թ. - Հմր 2082, էջ 103
1877 թ. - Հմր 2387, էջ 156
1883 թ. - Հմր 1153, էջ 38
1899 թ. - Հմր 335, էջ 20
ԺԸ դար - Հմր 1044, էջ 27, Հմր 1127, էջ 33, Հմր 1130, էջ 35, Հմր 1180, էջ 56,
Հմր 1757, էջ 78, Հմր 1763, էջ 83, Հմր 1996, էջ 99, Հմր 2256-2272, էջ 109-143,
Հմր 2385, էջ 145
ԺԸ-ԺԹ դար - Հմր 1046, էջ 30
ԺԹ դար - Հմր 1155, էջ 45, Հմր 1156, էջ 47, Հմր 1161, էջ 53, Հմր 1755, էջ 75,
Հմր 1756, էջ 76, Հմր 1765, էջ 88, Հմր 1961, էջ 94, Հմր 1976, էջ 96, Հմր 1977,
էջ 98, Հմր 1997, էջ 102, Հմր 2083, էջ 104, Հմր 2282, էջ 143, Հմր 2388, էջ 158։
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ՆՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
Աւետիսեաններ տեր (Հրաչ) և տիկին - Հմր 1997
Բարսեղեան Գրիգոր Գ. - Հմր 1014, Հմր 1977
Դանագոզյան Արշակ - Հմր 1153-1156, Հմր 1160-1162, Հմր 1180, Հմր 1189
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