
 

  محتويات مكتبة المخطوطات بدير مار مينا بفم الخليج

 فى ترجمته ترجمة آاملة بجهد هائل ، وقامت ١٩٦٧بيرمستر وأنطون خاطر ، ونشرته جمعية اآلثار القبطية عام اوزوالد حسب ما ورد بالكتالوج الذى أعده 

  . الرب يعوض تعبها ويبارك فى حياتها .مار مينا بفم الخليج  ماريان عدلى تقاوى ، من أسرة التربية الكنسية بكنيسة/ ة ، األستاذة أمين

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحـــتوى   النوع  م

   م ١٨١٦ – ١٥٣٢ مسرى ٢٤ستعادة المخطوطة ا  ١٨  عربى  العهد الجديد    آتاب مقدس  ١

  بدون تاريخ  ١٨  عربى  أسفار األنبياء   آتاب مقدس  ٢

  بدون تاريخ  ١٧  عربى التينى  ةالبشائر األربع  آتاب مقدس  ٣

  . م ١٦٠٧ – ١٣٢٣ آخر مسرى –مترجم من اليونانية   ١٧  عربى  البشائر األربعة  آتاب مقدس  ٤

  بدون تاريخ  ١٩  عربى  البشائر األربعة  آتاب مقدس  ٥

 آتبت على فترات تمتد من – م ١٧٦٤ - هـ ١١٧٨ رجب ١٤  ١٨  قبطى -عربى  البشائر األربعة  آتاب مقدس  ٦

   م ١٧٥١الى  ١٧٤٩

  يشمل بعض من األسفار القانونية الثانية  ١٨  عربى التينى  عهد قديم  آتاب مقدس  ٧

  بدون تاريخ  ١٨  عربى  بشارة مار مرقس  آتاب مقدس  ٨

   م ١٧٠٢ – ش ١٤١٩ هاتور ٩  ١٨  قبطى عربى  تعليمات إلداء الخدمات  طقسى  ١

 مسجل به رسامة آاهن فى دير - م ١٧١٧ – ش ١٤٣٤ هاتور ١٦  ١٨  قبطى عربى  خوالجى   طقسى  ٢

ورسامة ثالثة .  م ١٨١٩ – ش ١٥٣٥ برمهات ٢٧مار مينا فى 

 ش ١٥٤٧ طوبه ٢٣شمامسة وأثنين من الكهنة بدرجة قمص فى 

فى آنيسة أبى  ) ١٠٩(  م بيد البابا بطرس الجاولى ١٨٣١ –

  سيفين أحدهما لكنيسة مار مينا واآلخر لكنيسة أبى سيفين

  

 



 

ــوىحتـ   تواريخ وهوامش  القرن  اللغةالم  النوع  م

   م١٨٦١ – ش ١٥٧٨ بابه ١٦  ١٩  قبطى عربى  طقس سر الزيجة  طقسى  ٣

   م١٧٧١ / ٧٢ – ش ١٤٨٨  ١٨  قبطى  قراءات شهر توت  طقسى  ٤

   م١٧٧٢ – ش ١٤٨٩ بابه ١٥  ١٨  قبطى  قراءات شهر هاتور  طقسى  ٥

   م١٧٨١ – ش ١٤٩٨ توت ١٦  ١٨  قبطى  قراءات شهر آيهك  طقسى  ٦

   م١٧٩٢ – ش ١٥٠٩ بابه ١٢  ١٨  قبطى  قراءات شهر طوبه  طقسى  ٧

   م١٧٨١ – ش ١٤٩٨ بابه ٢٦  ١٨  قبطى  قراءات شهر بؤونه  طقسى  ٨

   م١٧٧١ – ش ١٤٨٨ بابه ١٠  ١٨  قبطى  قراءات شهر مسرى   طقسى  ٩

   م١٧٨١ – ش ١٤٩٨ بابه ١٥  ١٨  عربى  قراءات شهر آيهك  طقسى  ١٠

   م ١٧٤٥ – ش ١٤٦٢ بابه ١٤  ١٨  عربى  قراءات شهر طوبه  طقسى  ١١

   م ١٧٧٩ – ش ١٤٩٦ آيهك ٢٥وقف باسم ابراهيم الجوهرى   ١٨  قبطى   نبوات –قراءات صوم يونان   طقسى  ١٢

   م١٧٨١ – ش ١٤٩٧ طوبه ٢٤  ١٨  عربى   نبوات –قراءات صوم يونان   طقسى  ١٣

   م١٧٥٨ – ش ١٤٧٤ برمهات ٢٤  ١٨  عربى طروحات سبوت وآحاد الصوم الكبير   طقسى  ١٤

   م١٨٥٣ – ش ١٥٦٩ برمهات ٢٤  ١٩  عربى  طروحات على أناجيل الصوم الكبير  طقسى   ١٥

   م١٧٢٤ – ش ١٤٤٠ برمهات ٦  ١٨  عربى  عظات على أيام الصوم الكبير  طقسى  ١٦

   م١٧٨١ – ش ١٤٩٧ برمهات ١١  ١٨  عربى  عظات على أيام الصوم الكبير  طقسى  ١٧

   م١٧٧٦ / ٧٧ – ش ١٤٩٣  ١٨  قبطى عربى  المأبصلمودية وطروحات أسبوع اآل  طقسى  ١٨

   م ١٧٨١ – ش ١٤٩٧ أبيب ١٥  ١٨  عربى  قراءات أسبوع اآلالم  طقسى  ١٩

   م ١٧٢٤ – ش ١٤٤٠ أمشير ١٧  ١٨  عربى  قراءات أسبوع اآلالم  طقسى  ٢٠

   م ١٧٦٨ / ٦٩ – ش ١٤٨٥  ١٨  قبطى  قراءات البصخة  طقسى  ٢١

  

 



 

  وهوامش تواريخ   القرن  اللغة  المحــتوى   النوع  م

عظات للقديس يوحنا ذهبى الفم   طقسى  ٢٢

  تقرأ على مدار السنة  

   م١٧٩٢ – ش ١٥٠٨ أبيب ١٤  ١٨  عربى 

   بدون تاريخ–وقف لدير مار مينا من ابراهيم الجوهرى   ١٨  عربى    بؤونه-السنكسار برمهات   طقسى   ٢٣

   م١٧٩٤ – ش ١٥١١ بابه ٣  ١٨  عربى  قراءات البصخة  طقسى  ٢٤

   م ١٩٠٣ – ش ١٦١٩ برمهات ٩  ١٩  عربى   أمشير–السنكسار توت   طقسى  ٢٥

   م ١٩٠٣ – ش ١٦١٩ برموده ٦  ١٩  عربى   مسرى–السنكسار برمهات   طقسى  ٢٦

   م ١٧٦٠ – ش ١٤٧٧ بابه ٢٦  ١٨  قبطى عربى  ابصلموديه   طقسى  ٢٧

   م ١٧٤١ – ش ١٤٥٨ هاتور ١٠  ١٨  قبطى عربى  ابصلموديه   طقسى  ٢٨

   م ١٧٢٤ – ش ١٤٤٠ مسرى ٢٤  ١٨  قبطى عربى  ابصلموديه  طقسى  ٢٩

 وقف على دير مار مينا فى –به طروحات الميالد والغطاس   ١٩  قبطى  ابصلموديه  طقسى  ٣٠

   ش ١٦٣٠ هاتور ٩ – م ١٩١٣ نوفمبر ١٨

مردات األنجيل واأللحان لألعياد السيدية وأعياد القديسين على   ١٩  قبطى  ابصلموديه  طقسى  ٣١

   بدون تاريخ–على دير مار مينا وقف . مدار العام 

   م ١٨٥٣ – ش ١٥٧٠ توت ٢٠  ١٩  قبطى  قراءات شهر بابه  طقسى  ٣٢

   م ١٧٢٤ – ش ١٤٤١ آيهك ١٦  ١٨  عربى  عظات على أسبوع اآلالم  طقسى  ٣٣

   م ١٧٧٩ – ش ١٤٩٥ بؤونه ١٧  ١٨  قبطى  قراءات شهر أبيب   طقسى  ٣٤

   بدون تاريخ–ة مردات وألحان متنوع  ١٨  قبطى  ابصلموديه  طقسى  ٣٥

  . م ١٩١٣ – ش ١٦٣٠ هاتور ٩وقف على دير مار مينا فى   ١٨  قبطى عربى  ألحان وتماجيد وابصلمودية   طقسى  ٣٦

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتـــوى  النوع  م

   م ١٧٦٤ – ش ١٤٨١ آيهك ٢٦  ١٨  قبطى عربى  دورة أعياد الصليب   طقسى  ٣٧

   م ١٩١٣ – ١٦٣٠ هاتور ٩وقف على دير مار مينا فى   ١٨  ى عربىقبط  دورة أعياد الصليب  طقسى  ٣٨

   م ١٦٩٩ – ش ١٤١٥ أبيب ١٥ –به شرح عربى للوصايا العشر   ١٨  قبطى عربى  خوالجى  طقسى  ٣٩

   بدون تاريخ–آتب بأمر ابراهيم يوسف الجوهرى   ١٨  قبطى عربى  صالة اللقان والسجدة  طقسى  ٤٠

   م ١٧٣٣ – ش ١٤٤٩ أبيب ٧  ١٨  ى وعربىقبط  صالة اللقان والسجدة  طقسى  ٤١

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى عربى  طقس سر المعمودية  طقسى  ٤٢

   م ١٦٨٨ – ش ١٤٠٥ بابه ٢  ١٧  قبطى عربى  طقس سر الزيجة  طقسى  ٤٣

   م ١٨٩٨ – ش ١٦١٥ توت ١٠  ١٨  قبطى عربى  طقس صالة التجنيز  طقسى  ٤٤

مما عمل برسم "  على ظهر الغالف الفضى باللغة العربية مدون  ١٨  قبطى  بشارة للمذبح فى علبة فضية  طقسى  ٤٥

عوض . آنيسة السريان . الشهيد العظيم مار بهنام وساره أخته 

أذآر يارب عبدك مينا . يارب من له تعب فى ملكوت السموات 

   م١٧١٣ / ١٤ –"  عربية ١١٢٥سنة . ياهللا الخالص . النقاش 

   م ١٧٩٢ – ش ١٠٥٨ مسرى ٢٨وقف لدير مار مينا فى   ١٨  عربى  تراحيم تقال فى صلوات التجنيز  طقسى  ٤٦

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  قراءات البصخة وعيد القيامة  طقسى  ٤٧

   م ١٧١٨ – ش ١٤٣٤ مسرى ٩  ١٨  عربى   عظات تقرأ فى الصوم الكبير  طقسى  ٤٨

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى عربى  أبصلمودية آيهكية  طقسى  ٤٩

   م ١٨٣٥ – ش ١٥٥٢ توت ١٥  ١٩  بطى عربىق  أبصلموديه آيهكية  طقسى  ٥٠

   م ١٨٦٨ – ش ١٥٨٤ أبيب ١٩  ١٩  عربى  قراءات شهر بؤونه  طقسى  ٥١

   م١٧٦٢ – ش ١٧٤٨وقف على دير مار مينا فى بشنس   ١٨  عربى   أمشير–السنكسار توت   طقسى  ٥٢

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى   النوع  م

  بدون تاريخ  ١٨  قبطى  هقراءات أيام شهر بؤون  طقسى  ٥٣

   م١٧٩٤ – ش ١٥١٠ مسرى ٢٧  ١٨  قبطى  أبصلموديه سنوية  طقسى  ٥٤

  بدون تاريخ  ١٩  عربى  قطمارس أيام السنة  طقسى  ٥٥

   م١٧٨٠ – ش ١١٤٩٦ أبيب ١٥.  نسى –أبصاليات طوبه   ١٨  قبطى  ابصلموديه الجزء الثانى   طقسى  ٥٦

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  ابصلموديه سنوية  طقسى  ٥٧

   م ١٨٥٣ – ش ١٥٧٠ بابه ٤  ١٩  عربى  قراءات شهر توت  طقسى  ٥٨

   م ١٧٨٢ / ٨٣ – ش ١٤٤٩  ١٨  قبطى  قراءات شهر أبيب  طقسى  ٥٩

   م١٧٨١ - هـ ١١٩٥ محرم ٢٧ آيهك الموافق ٢٥  ١٨  قبطى عربى  ابصلموديه آيهكية  طقسى  ٦٠

   م ١٧١٦ – ش ١٤٣٣ بابه ٢٢  ١٨  عربى  قراءات البصخة ومردات  طقسى  ٦١

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  مردات األناجيل  طقسى  ٦٢

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى   قراءات البصخة  طقسى  ٦٣

  بدون تاريخ   ١٨  عربى   جزء من قراءات الصوم الكبير  طقسى  ٦٤

  بدون تاريخ   ١٩  عربى   قراءات صوم يونان   طقسى  ٦٥

  بدون تاريخ   ١٧/١٨  قبطى  قطمارس الصوم الكبير   طقسى  ٦٦

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى   ء من أبصلمودية آيهكيةجز  طقسى  ٦٧

   م ١٨٨١ – ش ١٥٩٧ بؤونه ١  ١٩  عربى  حساب األبقطى  طقسى  ٦٨

   م ١٥٤٩ – ش ١٢٦٥ برمهات ١٣  ١٦  قبطى عربى  ابصاليات البصخة  طقسى  ٦٩

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى عربى  مردات وألحان  طقسى  ٧٠

  

 



 

  ش تواريخ وهوام  القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

  م١٧٢٣ – ش ١٤٣٩ برموده ١٣مينا فى وقف على دير مار   ١٨  قبطى عربى  طروحات أسبوع اآلالم  طقسى  ٧١

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى عربى  طروحات أسبوع اآلالم  طقسى  ٧٢

   م ١٧٥٢ – ش ١٤٦٨ بشنس ٣وقف على دير مار مينا فى   ١٨  قبطى  قراءات األعياد  طقسى  ٧٣

   م ١٧٨٥ – ش ١٥٠١ بؤونه ٢٢  ١٨  ىقبط  قراءات شهر بابه  طقسى  ٧٤

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  خوالجى  طقسى  ٧٥

 م ، وجزء آخر ١٧٩٣ – ش ١٥٠٩ أمشير ١٥جزء بتاريخ   ١٨  قبطى عربى  صلوات التجنيز  طقسى  ٧٦

   م ١٧٦٦ – ش ١٤٨٢ أمشير ١٧بتاريخ 

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى عربى  قراءات أسبوع اآلالم  طقسى   ٧٧

الجزء الثانى من السنكسار الذى رتبه ميخائيل أسقف أتريب   ١٨  عربى   مسرى–برمهات السنكسار   طقسى  ٧٨

وقف من المعلم منقريوس الشطبى على دير مار مينا . ومليج 

   م ١٧٥٢ – ش ١٤٦٨ بشنس ٣فى 

  بدون تاريخ  ١٦/١٧  عربى    أمشير–السنكسار توت   طقسى  ٧٩

   م ١٧٣٨ – ش ١٤٥٥ور  هات٧  ١٨  قبطى عربى  أبصلموديه آيهكية  طقسى  ٨٠

  بدون تاريخ   ١٨  عربى   قراءات أسبوع اآلالم   طقسى  ٨١

 أبيب ٢١وقف لدير أبى سيفين وبعدها لدير مار مينا فى   ١٨  عربى  قراءات شهر طوبه  طقسى  ٨٢

   م ١٧٨٠ – ش ١٤٩٦

تفاسير لقراءات عدة مناسبات   طقسى  ٨٣

  مأخوذة من آتابات اآلباء

   م١٧٧٩ – ش ١٤٩٦ آيهك ٢٥مينا فى وقف على دير مار   ١٦  عربى

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

   بدون تاريخ –وقف على دير مار مينا   ١٨  عربى  تفاسير للقراءات السنوية  طقسى  ٨٤

  بدون تاريخ   ١٨  عربى   قراءات الصوم الكبير  طقسى  ٨٥

   بدون تاريخ  ١٨  قبطى عربى   طوبه–طروحات توت   طقسى  ٨٦

  بدون تاريخ   ١٨  عربى    نسى–قراءات مسر   طقسى  ٨٧

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى   قراءات شهر آيهك  طقسى  ٨٨

   ش ١٤٧٨ مسرى ٢٤وقف على دير مار مينا فى   ١٨  قبطى  قراءات الصوم الكبير  طقسى  ٨٩

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى عربى  صالة سر مسحة المرضى  طقسى  ٩٠

 / ١٨  بىقبطى عر  صلوات التجنيز  طقسى  ٩١

١٩   

  بدون تاريخ

 / ١٦  عربى   نسى–السنكسار برمهات   طقسى  ٩٢

١٧   

مسجل به زيارة لكنيسة مار جرجس بميت دمسيس والقديسة رفقة 

   م١٧٥٨ -  هـ ١١٧١ برموده ٢٨بسنباط وآاتبها القمص مينا فى 

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  قراءات شهر طوبه  طقسى  ٩٣

  بدون تاريخ  ١٨  طى عربىقب  جزء من صلوات التجنيز  طقسى  ٩٤

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى عربى   ابصاليات األعياد والمناسبات  طقسى  ٩٥

   بدون تاريخ –وقف على دير مار مينا   ١٨  قبطى   خوالجى  طقسى  ٩٦

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  خوالجى  طقسى  ٩٧

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  خوالجى  طقسى  ٩٨

  خ بدون تاري  ١٩  عربى   مدايح سنوية  طقسى  ٩٩

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى   ثيئوطوآيات وأبصاليات  طقسى ١٠٠

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  عظات على الصوم الكبير   طقسى ١٠١

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى عربى  ابصلموديه  طقسى ١٠٢

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى عربى  أبصاليات  طقسى ١٠٣

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  مردات وألحان  طقسى ١٠٤

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  قراءات الخماسين  طقسى ١٠٥

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  قطمارس الخماسين  طقسى ١٠٦

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  قطمارس الخماسين  طقسى ١٠٧

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  قراءات آحاد شهر أمشير  طقسى ١٠٨

  بدون تاريخ   ١٩  عربى  جزء من صلوات ابوغالمسيس  طقسى ١٠٩

 / ١٧  عربى   قراءات الصوم الكبير  طقسى ١١٠

١٨  
  بدون تاريخ

  بدون تاريخ  ١٨  عربى  قراءات صوم يونان  طقسى ١١١

   م١٧٥٢ / ٥١ - هـ ١١٦٤ هـ و ١١٦٣عليه تاريخين   ١٨  عربى  السنكسار شهر مسرى  طقسى ١١٢

  ريخبدون تا  ١٩  قبطى عربى  الدفنار برمهات الى نسى  طقسى ١١٣

   م ١٦٩٥ / ٥٨ – ش ١٣٧٥  ١٧  عربى  ابصاليات  آيهك الى أمشير  طقسى ١١٤

   م ١٨٦٦ – ش ١٥٨٢ بؤونه ١٥نسخ فى طنطا فى   ١٩  عربى  جزء من قراءات بشنس  طقسى ١١٥

  بدون تاريخ  ١٨  عربى  قراءات صوم يونان  طقسى ١١٦

   

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى  ات وألحان مرد  طقسى ١١٧

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى  أبصاليات  طقسى ١١٨

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى  ثيئوطوآية الثالثاء  طقسى ١١٩

  بدون تاريخ   ١٩  قبطى  ذآصولوجية للقديس يوحنا الهرقلى  طقسى ١٢٠

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  جزء من قطمارس    طقسى ١٢١

  بدون تاريخ  ١٨  عربى  بهجزء من قراءات شهر با  طقسى ١٢٢

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  صفحة من قطمارس  طقسى ١٢٣

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  جزء من صلوات التجنيز  طقسى ١٢٤

  بدون تاريخ   ١٩  عربى  صفحة من األجبية    طقسى ١٢٥

  بدون تاريخ   ١٨  قبطى عربى  صلوات التجنيز  طقسى ١٢٦

  تاريخ بدون   ١٩  قبطى عربى  مردات وألحان  طقسى ١٢٧

  بدون تاريخ  ١٨  قبطى  قراءات شهر برمهات  طقسى ١٢٨

  بدون تاريخ  ١٩  قبطى عربى  جزء من صلوات التجنيز  طقسى ١٢٩

   م١٧٦٧ – ش ١٤٨٤ هاتور ١٩  ١٨  عربى  تفسير سفر التكوين  الهوت  ١

عظات عن القديسات دميانه   الهوت  ٢

  وهيالريا وأفروسينا

   م١٧١١ – ش ١٤٢٧شنس  ب٢٠ –وقف على دير مار مينا   ١٨  عربى

   م١٧٦٧ – ش ١٤٨٢ توت ١٢  ١٨  عربى  عظات يوحنا ذهبى الفم  الهوت  ٣

   م ١٧٧٥ – ش ١٤٩١ بؤونه ٢٧  ١٨  عربى  شرح األسرار السبعة وإجابات   الهوت  ٤

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م
القول الصحيح فى آالم السيد المسيح   الهوت   ٥

فصول فى + تى لبطرس السدمن

  التثليث واإلتحاد للصفى ابن العسال 

مدون عليه أنه آان ملكا للقمص مكرم اهللا وإبنه القمص جرجس وإبنه   ١٨/ ١٧  عربى

   بدون تاريخ–القس مرقوريوس 

   ش ١٦٩٥ / ٩٤ – ش ١٤١١: عليه عدة تواريخ   ١٨  عربى  عظات على مناسبات متنوعة  الهوت  ٦

  وقف على دير مار مينا...  ش ١٤١١ طوبه ١٩صوم يونان 

 م ، وإنتهى فى ١٧٠٥ – ش ١٤٢١ نسى ٣بدأ نسخ المخطوط فى األحد   ١٨  عربى  عظات ليوحنا ذهبى الفم  الهوت  ٧

   م ١٧٠٥ – ش ١٤٢٢ هاتور ١٧

عظات على البشارة لذهبى الفم   الهوت  ٨

عن اآلالم لمار + وليعقوب السروجى 

عن دفن المسيح + أفرام السريانى 

  ...  أبيفانيوس القبرصى للقديس

ويضم أيضا سيرة أنبا مقار . ترجمت عن القبطية فى دير األنبا مقار   ١٨  عربى

ويوسف الصديق وحوار موسى مع اهللا على + مقار السكندرى + الكبير 

 سؤاال ١٥+ رسالة من المالك الحارس رواها أنبا مقار + جبل حوريب 

  س أرشليدسسيرة القدي+ من أقوال أثناسيوس الرسولى 

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  عظة عن خالص النفوس  الهوت  ٩

 – ش ١١٩٦ بابه ١٢ بابه ، ١٦ هاتور ، ١٥: عليه عدة تواريخ   ١٥  قبطى عربى  عظات وطروحات متنوعة  الهوت  ١٠

  .  وقف على دير مار مينا – م ١٤٩٧

صلوات تتلى + عظه عن مار بقطر   الهوت  ١١

عذراء عند دفن الشهداء فى آنيسة ال

  بحارة الروم 

 ١٥ وقف على دير مار مينا بتاريخ – م ١٧٣٢ – ش ١٤٤٩ آيهك ١٣  ١٨  عربى

   م١٧٣٣ – ش ١٤٤٩طوبه 

عظات عن يوحنا المعمدان والمالك   الهوت  ١٢

ميخائيل لثيئودور رئيس أساقفة 

عظة عن المعمدان + األسكندرية 

  ليعقوب الرسول بن يوسف النجار 

   م ١٨١٥ – ش ١٥٣٩ توت ٣  ١٩  عربى

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

 وقف على دير مار مينا – م ١٧١٨ – ش ١٤٣٤ بؤونه ٦  ١٨  عربى  حوارات فى العقائد   الهوت  ١٣

   م١٧٣٤ – ش ١٤٥٠ طوبه ١٢بتاريخ 

   م ١٧٢٧ – ش ١٤٤٣آخر أمشير   ١٨  عربى  عظات متنوعة لبولس البوشى  الهوت  ١٤

إشتراه خليل بطرس الجاولى وقدمه آوقف لدير مار مينا فى   ١٨  عربى ليعقوب السروجىعظات  الهوت  ١٥

   م ١٨٣٦ – ش ١٥٥٢ مسرى ٢٣

+ عظات لمار أفرام السريانى   الهوت  ١٦

عظة للقديس باسيليوس أسقف 

قيصرية عن بناء أول آنيسة على 

  ...إسم العذراء بمدينة فيلبى 

 / ١٥  عربى

١٦  

 معجزات العذراء فى أتريب فى أيام +به قصة متياس الرسول 

صعود جسد العذراء للقديس + هارون الرشيد والمأمون 

   بدون تاريخ– معجزة للعذراء ٣٢+ آيرلس أسقف اورشليم 

عظة للبطريرك ديوسقوروس عن   الهوت  ١٧

  القديس مقار التقوعى 

 / ١٥  عربى

١٦   

  بدون تاريخ

عظات عن المالئكة للقديسين   الهوت  ١٨

وس وساويرس بطريرك أثناسي

  أنطاآيه ولألنبا أورا أسقف الفيوم 

به عظات للقديسين يوحنا ذهبى الفم وآيرلس األورشليمى   ١٧  عربى

وبالديوس أسقف أفسس وإسطفانوس رئيس شمامسة 

   م ١٦٦٥ – ش ١٣٨١ اول برموده –اورشليم 

   م ١٨٢٨ – ش ١٥٤٤ أبيب ١١  ١٩  عربى  عظات متنوعة  الهوت  ١٩

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  وار عقائدىح  الهوت  ٢٠

عظة عن + عظات لذهبى الفم   الهوت  ٢١

قصة + البشارة ليعقوب السروجى 

 رفات اسطفانوس أول الشهداء آشف

عظة ليعقوب + به عظة لكيرلس السكندرى عن بشارة زآريا    ١٨  عربى

   بدون تاريخ–السروجى عن إستشهاد اندراوس الرسول 

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  لغةال  المحتــــوى  النوع  م

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  وب الى مصررهالعظة عن   الهوت  ٢٢

  بدون تاريخ    ١٨  عربى  باء والشيوخاآلمن أقوال   الهوت  ٢٣

  بطون تاريخ    ١٨  عربى  عظات عن التوبة والصدقة  الهوت  ٢٤

 + ١ + ٤٠د الوحش على الهامش مدون بالقبطى تفصيل لعد  ١٨  عربى  تفسير لسفر الرؤيا  الهوت   ٢٥

٦٦٦ = ٢٠٠ + ٧٠ + ١٠ + ٣٠٠ + ٥ + ٤٠   

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  عظة عن المحبة  الهوت  ٢٦

  بدون تاريخ    ١٨  عربى  عظة عن العذراء  الهوت   ٢٧

عظة عن الشهيد إيسيذوروس   الهوت   ٢٨

األنطاآى وصوفيه وأوفوميه 

  لقسطنطين أسقف أسيوط

   م١٧٠٣ – ش ١٤١٩ طوبه ٦ –وقف على دير مار مينا    ١٨  عربى

عظة عن القديس بسنتيوس   الهوت   ٢٩

ومعجزاته السبع والخمسين 

  ورسالة منه الى أبرشية قفط 

أسم .  م ١٧٣٦ – ش ١٤٥٢ برمهات ٦إآتمال المخطوط فى    ١٨  عربى

الكاتب ناصر حواش البابطيطى من بهجوره الحيط ، على نفقة 

 مار مينا فى  وقف على دير–المعلم يعقوب عبد المسيح 

 – ش ١٤٥٤ وبه تاريخ آخر – م ١٧٣٦ – ش ١٤٥٢

   م ٣٨/١٧٣٧

لوحة روسية تصور ظهور   آتب دينية   ١

حياة + المسيح لتوما الرسول 

 ومعجزات األنبا برسوم العريان 

+  م ١٧٢٦ – ش ١٤٤٢وقف على دير مار مينا فى برموده    ١٥  عربى

ومدايح لألنبا  به ذآصولوجيات –لوحة روسية لرأس المعمدان 

  برسوم العريان

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

م اسيرة القديسين برلع  آتب دينية   ٢

  ويواصف

قال السيد بولس السايح أن آل الذين يتدبرون : مدون عليه    ١٧  عربى

بروح اهللا فأوليك هم أبنا اهللا وسمعوا بسيرة يواصف البار التى 

  يكة تشابه سيرة المال

 وقف على دير مار مينا – م ١٦٩٧ – ش ١٤١٤ آيهك ١٥   ١٧  عربى   معجزة للعذراء ٧٤  آتب دينية   ٣

   م١٦٩٨ – ش ١٤١٤ بؤونه ٢٠فى 

 ١٥٧به حوار بين القيسين باسيليوس وغريغوريوس به   ١٨  عربى  حياة القديس تكال هيمانوت  آتب دينية   ٤

   بدون تاريخ –سؤال وإجاباتهم 

سيرة القديسين بارلعم   يةآتب دين   ٥

  ويواصف

 ش ١٢٤٨مدون به أنه تم شراؤه مع مخطوطات أخرى فى مسرى    ١٦  عربى 

   م ١٥٣٢ –

٦   

  

سير القديسين أنبا أيسى وثكال أخته   آتب دينية

بيفام + بيفام الشهيد بغير سفك دم + 

+ سوسنيوس + األوسيمى 

+ سوسنيوس من طونه الجبل 

  ثيئودور الرومى 

   م ١٧٤٥ – ش ١٤٦٢ بابه ٢٠فى    ١٨  عربى

  وقف لدير مار مينا بدون تاريخ 

   به ذآصولجيات للقديسة برباره والقديس أيسى

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  معجزات المالك ميخائيل  آتب دينية   ٧

  بدون تاريخ  ١٩  عربى  )أبوآريفا ( أعمال الرسل   آتب دينية  ٨

+ سيرة القديسين أربسيما وأمها   آتب دينية   ٩

أغاثون العمودى آتبها + ميالنيا 

  ....األنبا آارلى أسقف سخا 

 به أيضا سير القديسين آوتوالس بن ملك فارس –بدون تاريخ    ١٨  عربى 

  .وهرمينا العجائبى وقورش + 

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م
   م ١٧١٧ –ش  ١٤٣٣ نسى ١   ١٨  عربى  سيرة القديس أيسيذوروس   آتب دينية  ١٠

   به تماجيد وألحان تقال فى عيد القديس–وقف على الدير    ١٨  عربى  سيرة تكال هيمانوت   آتب دينية   ١١

سمعان العمودى + سير أبا يوحنا   آتب دينية   ١٢

القديس  + ٧٤يوحنا البابا +  

أنبا +  بيد أسقف شطب ابيس

بيمون + بشاى الشهيد + يحنس 

  الشهيد 

+ آلوديوس الفارسى  + رأبا دي+  سير يوحنا الهرقلى به أيضا   ١٨  عربى

  ...القديس بيسنتيوس + القديسة ابثالميا + القديسة ابراآسيا 

    بدون تاريخ– وقف على دير مار مينا -

+ سير القديسين تيموثاوس   آتب دينية   ١٣

مكسيموس + بوال أول السواح 

+ يحنس آاما + ودوماديوس 

  يوحنا الجوهرى 

 –مدون به طلبة لناسخ المخطوط غبريال الراهب بدير مار مينا    ١٦  عربى

 نسخ –يوحنا الجوهرى بيد تادرس أسقف البهنسا . عظة عن ق

 أبيب ٢٧ م و ١٥٥٣ – ش ١٢٦٩ مسرى ٣٠:على جزءين 

مدون به أن فيلوثاؤس بقطر قرأ سيرة .  م ١٥٥١ – ش ١٢٦٧

  . م ١٦٤٣ - هـ ١٠٥٣ محرم ٢٥األنبا بوال فى 

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  سيرة القديس تكال هيمانوت  تب دينيةآ   ١٤

+ رسالة ذهبى الفم الى ثيئودور   آتب دينية  ١٥

قديسن + سيرة مريم المصرية 

  + ....آخرين 

   به تواريخ–به مجموعة نادرة من السير والقصص المسيحية   ١٦  عربى 

   ش ١٢٦٥ برموده ١٧ م ، ١٥٤٩ – ش ١٢٦٥ أمشير ٢٩ 

   م١٤٨٥ – ش ١٢٠١ أمشير ٨

+ اآتشاف رأس يوحنا المعمدان   آتب دينية   ١٦

+ سير القديسين مارينا 

  األبرار والمجوس + صرابامون 

  بدون تاريخ  ١٨  عربى

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

عظة لألسقف يوحنا عن العنصرة   آتب دينية   ١٧

إستشهاد متياس الرسول و + 

  يعقوب الرسول مرقس األنجيلى و

  بدون تاريخ   ١٨  عربى

  بدون تاريخ  ١٨  عربى  سيرة القديس تكال هيمانوت  آتب دينية   ١٨

جزء من سيرة شهيد يدعى مار   آتب دينية   ١٩

  جرجس هو وأمه وزوجته

  سمه مينااسجلها راهب   ١٩  عربى

  بدون تاريخ   ١٨  عربى  سيرة القديس أبادير  آتب دينية   ٢٠

اة القديس بولس ملخص حي  متنوعات   ١

أقوال + ومعجزاته ورسائله 

  للفالسفة أفالطون وأرسطو 

  بدون تاريخ   ١٨  عربى

رؤيا + رؤيا القديس بولس   متنوعات   ٢

غريغوريوس الناطق باإللهيات 

  سيرة األنبا أنطونيوس + 

   بدون تاريخ–وقف على دير مار مينا    ١٨  عربى

عظة + ابيون به عظة لألنبا مقار الكبير دونها القديس سر

  ...للقديس اسطفانوس 

آتابات عديدة منها أستخدام   متنوعات   ٣

  المزامير للعالج من المرض 

مدون به أن المخطوط ملك لكهنة دير مار مينا عن جدهم مكرم    ١٨  عربى

   م١٧١٤ / ١٣ – ش ١٤٣٠ –اهللا 

 عظة ه م ب١٧٣٣ / ٣٢ – ش ١٤٤٩وقف على دير مار مينا   ١٨  عربى  سيرة يوحنا الجوهرى الشهيد  متنوعات   ٤

  م١٧٣٢ – ش ١٤٤٩ توت ٢٢وذآصولوجية للشهيد بتاريخ 

  

 



 

  تواريخ وهوامش   القرن  اللغة  المحتــــوى  النوع  م

٥   

  

سيرة القديس أشيالس الكاهن   متنوعات

عظة لذهبى الفم على العشر + 

+ حكمة سليمان + عذارى 

  بعض األسفار القانونية الثانية 

   بدون تاريخ–لى دير مار مينا وقف ع  ١٧  عربى

 قطعة ٤٥+ تراتيل ومدايح   متنوعات  ٦

منظومة ألرمانيوس ملك 

  طرسوس

  بدون تاريخ   ١٨  عربى

حالة المخطوط سيئة لم تسمح   متنوعات  ٧

  بمعرفة محتوياته

 ١٤٩٢ برموده ١٢ –مقدم من ابراهيم أبو يوسف الجوهرى    ١٨  عربى

   وقف على دير مار مينا– م ١٧٧٦ –ش 

سير مار مرقس والقديسة   متنوعات  ٨

  أيالريا والقديسة فيرونيا

  .   به سيرة لقديس رابع أسمه غير واضح–بدون تاريخ   ١٨  عربى

        حزمة من األغلفة المفككة  متنوعات  ٩

        حزمة من قصاصات المخطوطات  متنوعات  ١٠

  
  :الجداول السابقة منقولة بإختصار عن # 

“ Catalogue of the Coptic and Christian Arabic MSS. Preserved in the Cloister of Saint Menas at Cairo “ ,  
by Antoine Khater ( LL. D. Paris ) and O.H.E. KHS- Burmester ( Ph. D. Cambridge ) , Cairo 1967 . 
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