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Common data
Classmark
Cod. Arab. 112

↳ current

Handschrift

Record type

de Wiesmüller
en Wiesmueller

Cataloguer

Universitätsbibliothek Leipzig

Collection

CC BY 4.0

License

IslamHSBook_islamhs_00010028

MyCoRe ID

2014-03-27T13:22:55.259Z

Created at

2019-08-27T10:37:06.562Z

Last changed

Content and history of the book
Arabisch

Language

Arabisch

Alphabet

Islamische Welt / MENA-Region

Region
Date

1750-07-06 AD
1750-07-06 AD
ق 158أ ٦ :تموز سنة  ١٧٥٠مـ الموافق شعبان سنة  ١١٦٣هـ
ar
Bl.
158r:
6.
Tammūz
=(
)Juli
1750
=
Šaʽbān
)1163 (islamische Zeitrechnung
de

↳ copy

)en f. 158r: 6 Tammūz (= Juli) 1750 = Shaʽbān 1163 (Islamic dating
Title
ق 1أ:
Paracletice
ق 158أ:
الاكطويخس

كتاب الاكطويخس

ar

↳ in Ms.

de Bl. 1r:
Paracletice
Bl. 158r:
al-Akṭūwaiḫas
en f. 1r:
Paracletice
f. 158r:
al-Akṭūwaykhas
ar
de Kitāb al-Akṭūwaiḫas
en Kitāb al-Akṭūwaykhas

↳ Established form

vollständig

Completeness

ar

Beginning

ق 1ب:
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وبه نستعين نبتدي بتايد الله تعالى وحسن توفيقه وموازرة
روح قدسه بكتابة الباراكليتكي اي المعزي الحاوي الطقوس الواجبة للصلواة يشتمل علي الثمانية الحان اول
ذلك اللحن الاول يوم السبت عيشة فى صلوة المسا يا ايها الرب القدوس اقبل صلواتنا المسايية وامنحنا
غفران الما اثم لانك انت وحدك الذي اظهرت القيامة فى العالم
de Bl. 1v:
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وبه نستعين نبتدي بتايد الله تعالى وحسن توفيقه وموازرة
روح قدسه بكتابة الباراكليتكي اي المعزي الحاوي الطقوس الواجبة للصلواة يشتمل علي الثمانية الحان اول
ذلك اللحن الاول يوم السبت عيشة فى صلوة المسا يا ايها الرب القدوس اقبل صلواتنا المسايية وامنحنا
غفران الما اثم لانك انت وحدك الذي اظهرت القيامة فى العالم
en f. 1v:
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وبه نستعين نبتدي بتايد الله تعالى وحسن توفيقه وموازرة
روح قدسه بكتابة الباراكليتكي اي المعزي الحاوي الطقوس الواجبة للصلواة يشتمل علي الثمانية الحان اول
ذلك اللحن الاول يوم السبت عيشة فى صلوة المسا يا ايها الرب القدوس اقبل صلواتنا المسايية وامنحنا
غفران الما اثم لانك انت وحدك الذي اظهرت القيامة فى العالم
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End of the text

ar

:ب157 ق
بما انك صالحة وكملى طلباتي باشارةً منكي فقط لانك قادرة علي كلما تشى بما انك ام الاله ايتها السيدة
de Bl. 157v:
بما انك صالحة وكملى طلباتي باشارةً منكي فقط لانك قادرة علي كلما تشى بما انك ام الاله ايتها السيدة
en f. 157v:
بما انك صالحة وكملى طلباتي باشارةً منكي فقط لانك قادرة علي كلما تشى بما انك ام الاله ايتها السيدة

Subject matter

Christentum

Person data
Schreiber
↳ other name form(s)

ar
de Bl. 158r:
Naǧl? Dīmitrī Qaisī
en f. 158r:
Najl? Dīmitrī Qaysī

:أ158 ق
نجل؟ ديمتري قيسي

Verfasser
↳ authorized heading

ar
de unbekannt
en unknown

مجهول

Physical description
Number of volumes

de 1

Binding

de Brauner europäischer Ledereinband mit einer Raute als Zentralornament; Innenspiegel
aus Papier
en Brown European leather binding with a lozenge as central ornament; doublures made of
paper

Writing material
↳ Material

Papier

↳ Watermarks

ar
de Wasserzeichen vorhanden
en watermarks

Number of folios

de I, 158, II; Bl. 158v: unbeschrieben
en I, 158, II; f. 158v: blank

Dimensions

de 20,1 x 14,6 cm
en 20.1 x 14.6 cm

Text area

de 15,9 x 10,4 cm
en 15.9 x 10.4 cm

Number of lines

de 19

Catchwords

durchgehend

علامات مائية

Script
↳ Style

arabisches Alphabet → Nasḫ

↳ Ink

schwarz
rot

Illumination

ar
de Illumination vorhanden
en illumination

تزيين

